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ನಿ ನ್ನುಡಿ 

ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳು ಒಂದು ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಏಕೀಕರಣವಾಗಿ 25 ವರ್ಷಗಳು 1981ರ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ತುಂಬಿತು. ಕರ್ನಾಟಕ 

ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ರಜತೋತ್ಸವವನ್ನು 1981ರಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲೆಡೆ 

ಗಳಲ್ಲೂ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. 

ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣದ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಪರಿಷತ್ತು ವ್ಯಾಪಕ 
ವಾಗಿಯೂ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿಯೂ ಆಚರಿಸಿದ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ “ಬೆಳ್ಳಿ ಬಿಟ್ಟ ಬಳಿ ಫ' ಎಂಬ 

ಹೆಸರಿನ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಕಟನಮಾಲೆಯನ್ನು ಪರಿಷತ್ತು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಮಾಲೆ 

ಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಸಂಶೋಧನೆ, ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಗ್ರಂಥಸಂಪಾದನೆ, ವಿಮರ್ಶೆ, ಡಾಕ್ಕೆ ಶೈರೇಟ್ ಪ್ರಬಂಧ 

ಮೊದಲಾದುವನ್ನು ಈ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ 

ಉದಾರ ಸಹಾಯ ಈ ಮಾಲೆಗೆ ದೊರೆತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ 

ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಟಕುವಂತೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಕಡಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 

ಉತ್ತಮ ಗ್ರಂಥಗಳು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಸಿಗುವಂತೆ ಸಹಾಯ ನೀಡಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 

ವನ್ನು ಪರಿಷತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತದೆ. 

ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ವಿದ್ಯೆ, ರಾಜಕೀಯ, ಚರಿತ್ರೆ, ವಿಮರ್ಶೆ-- ಮೊದಲಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ 

ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಾವು "ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ” ಎಂದು 

ಕರೆಯುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಬಗೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರದ ಉಗಮ ಸ್ವರೂಪಗಳ 

ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ನಡೆದಿದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಿಂದಲೂ 
ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಇಂಥ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳು ಎಲ್ಲಿಯವರಿಗೆ ಬಂದವೆಂದರೆ 
ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಬದುಕಿನ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ತನಕ ನಡೆದುವು. 

ಸ್ಥಿ ತ್ಯಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಿಚುರಸಾಹಿತ್ಯ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಶಾಲ 

ಗೊಳಿಸಜೇಕಾದ್ದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆದರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಜೀವನ, ಮನಸ್ಸು, 
ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೀಗೆ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಮುಖಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಯಬೇಕಾಗು 

ತ್ತದೆ. ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಪರಿಷ್ಕರಣ ಕಾರ್ಯವೂ 

ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಗುರಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಜನಜಾಗೃಗೊತಿಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯದ 

ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗಳಿಂದಾಗಿಯೇ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ 

ರೂಢಿಗೆ ಬಂದ "ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ' ಪ್ರಕಾರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಇನ್ನಿತರ ಪ್ರಕಾರಗಳಿಗಿಂತ 

ಕೊಂಚ ಭಿನ್ನವಾಗಿಯೂ ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಸುಪ್ತ ಅಂಶಗಳೆನ್ನು ಮನಮುಟ್ಟುವಂತೆ 
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ಅರ್ಥೈಸುವ ಪ್ರಧಾನ ಗುಣವನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿತು. ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಮಾಗಃ 

ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದುಬಂದ ಈ ಪ್ರಕಾರ ವಚನಶಾಸ್ತ್ರ. ಭಾರತೀಯ ಕಾವ್ಯಮಿಾಮಾಂಸ 

ಮತೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು, ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾವ್ಯಕೃತಿ ತಿಗಳ ಪುನರ್ವಿಮರ್ಶೆ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪ 

ಮತ್ತಿತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಹರಡಿಕೊಂಡಿತು. . ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಪಂಥದ ಪ್ರಚಾಃ 

ದಿಂದಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಪ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ವಿಚಾರಧಾರೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವ 

ಲೇಖಕರು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ಸಕ್ೂಸಿ ಈ ಎಲ್ಲದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅನುವಾದ, ಮನೊ 

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ, ವಿಜ್ಞಾನ--ಇತ್ಮಾ ದಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗಳಲ್ಲಿ ವೈಚಾರಿಕ ತೇಖನಗಳು--ಕೃತಿಗಳ: 

ಬೆರಕು ಕಂಡವು, "ಇಷ್ಟಾ ದರೂ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಚಕ್ ಮತ್ತು ಯುಗದ ಆ. 

ಕೃತಿಗಳ ಮೌಲ್ಮೀಕರಣ ನಮ ತೃಪಿ ಪ್ತಿಯಾಗುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆಯಲೇ ಇಲ್ಲ. . ಚೆಲು 

ಶೀಲ ಸಮಾಜದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದೆ ಹೊಸ ಆಂದೋಲನ ಮತ್ತು ಹೊ: 

ಅಭಿರುಚಿಯ ಬರಹಗಳು ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯಶ 

ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೆಲವರು ಗುರ್ತಿಸಿದರು. ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ಗೌರೀಶ ಕಾಯ್ಕಿಣ 

ಅವರೂ ಒಬ್ಬರು. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ವಾದ, ಪುನೋವಿಜ್ಞಾನದ ರೂಪರೇಖೆಗಳು, ಆಡ್ಲರ 

ವ್ಯಕ್ತಿ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರವಾದ, ಗಂಡುಹೆಣ್ಣು, ಪ್ರೀತಿ--ಮೊದಲಾ 

ವೈಚಾರಿಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 

ಗುತ ರ್ತಿ ೯ಸಿಕೊಂಡ ಗೌರೀಶ ಕಾಯ್ಕಿಣಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ರೋತ್ತರ ವಿಚಾ: 

ಸಾಹಿತ್ಯ'ದಲ್ಲೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೆಳೆದುಬಂದ ಬಗೆ, ಅ 

. ಚಿಗುರೊಡೆದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. . ಅವರ ಈ ಬರಹದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಕ್ಕಿಂ 

ವೈಚಾರಿಕತೆಯ 1 ತಳೆದ ಒಲವು ನಿಲುವುಗಳು ಅವರ ವೈ ವೈಚಾರಿಕ ಪ್ರ ಜ್ಞ ಗೆ ಉತ್ತ 

ನಿದಶ ೯ನಗಳಾಗಿವೆ. 

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ--ವಿಚಾರ--ಸಾಹಿತ್ಯ ಈ. ಮೂರಕ್ಕಿ ರುವ ಸೆಂಬಂಧದ ಚರ್ಚೆ 

ಕೃತಿಯ ಆಶಯವಾದ ಸ್ಯ್ಯಾ ತಂತ್ರೊ »`£ತ್ತೆರ ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಠ 

ಕೆಲವು ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ಸ್ರ ದೆ; ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ತಿಳಿವಳಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ 

ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಜವರನ ಸಮಾಜದ ಬ ದುಕ, ಆಗಿನ ರಾಜಕಾರ್ರ" 

€ತನೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆವ ವರಣಕ್ಕೆ ಅದರ ಸ್ಪಂದನ, ಜ್ಞಾನಸಾಹಿತಃ 

ಲ೮ಶ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ವರೂಪಗಳ ವಿವರಣೆ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಗಣಿತ, ವೇದಾ€ತ 

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ಕಲೆ--ಮೊದಲಾದುವುಗಳ ವಸ್ತುನಿಷ್ಟ ಚರ್ಚೆ ಖಿನಮುಟ್ಕು ವ್ರ ಶ್ರೇ 

ಯಲ್ಲದೆ. ಚರ್ಚೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ಈ ಎಲ್ಲದರ ವಿಚಾರವೇ "ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ 
ಎಂದು ಗಟ್ಟಿ ನಿಲುವು ತಾಳುವ ಈ ಲೇಖಕರು ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಳಸ ಸಿಕೊಳ್ಳು ವಪ್ರತಿ ವಿನಯ 
ಅವುಗಳಿಗೆ ಇತ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಜವರ ದೃಷ್ಟಿ ವಿಚಾ' 

. ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕ್ರಮಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. "ಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಗೊತ: 



ಳೆ 

ಗುರಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಪ್ರಗತಿ ವಿಕಾಸ, ಜನರ ವಾಸ್ತವ ಸತ್ಯದ ನೆಲೆಗಳ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ 
ಚರ್ಚೆ, ಮಾನವೀಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ವಿಕಾಸದ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಪಶ್ಚಿಮ 

ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿಯ ವೈಚಾರಿಕ ಅಧ್ಯಯನದ ಇತಿಮಿತಿಗಳನ್ನು ಗುರ್ತಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ, 

ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದಿದ್ದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಪೂರ್ವದ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ 

ಧರ್ಮದ ಪುನರುತ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸಿದವರ ಶ್ರಮ--ಸಾರ್ಥಕ್ಕಗಳ ಪರಿಚೆಯ ಮಾಡಿ 

ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೈಚಾರಿಕತೆಯ ಪ್ರಗತಿಗಾಮಿ ಧೋರಣೆ 
ಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮದವರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕತೆಯ 

ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲೂ ವಿಚಾರವೈಖರಿ ಬೀರಿದ ಪ್ರಭಾವದ ಬಗೆಗೂ ಲೇಖಕರು ಇಲ್ಲಿ 

ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಕೃತಿಗಳ ಪರಿಚಯ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯ 

ವಿಮರ್ಶಾಧೋರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಮಹತ್ವ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ವೈಚಾರಿಕ 

ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ಲೇಖಕರು ಸ್ವಭಾವತಃ ಸೃಜನಶೀಲರಾಗಿದ್ದು 

ದಲ್ಲದೆ ಅವರು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಮೂಡಿಬಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠ 

ಕೃತಿಗಳು ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಬೀರಿದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಲೇಖಕರು ಸಮರ್ಥನೀಯವಾಗಿ 

ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಶ್ಚಿಮದವರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನೊಳಗೊಂಡ ವಿಮರ್ಶೆ ಮತ್ತು ತಾತ್ವಿಕ 

ನಿಲುವುಗಳನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾದ ಸಮನ್ವಯ ದೃಷ್ಟಿಯ ಉತ್ತಮಾಂಶ 

,ಗಳುಳ್ಳೆ ಕೃತಿಗಳು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ತರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಕಂಡಿರುವುದನ್ನು ಜೊತೆಗೆ 

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ, ವಿಮರ್ಶೆ, ಪ್ರಬಂಧ ಮೊದಲಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವೈಚಾರಿಕ ನಿಲು 

ವನ್ನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿರುವುದರ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ವೈಚಾರಿಕತೆಗೆ 

ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಹಿರಿ--ಕಿರಿಯ ಬರಹಗಾರರನ್ನು ಗುರ್ತಿಸುವುದರ 

ಮೂಲಕ ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪರಂಪರೆಯ ಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. 

ಮತಧರ್ಮ, ಸಂಪಾದನೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ. ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೃತಿ ರಚನಕಾರರ 

ಸೇವೆಯ ಪ್ರಶಂಸೆ, ವೈಚಾರಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳ ಪಾತ್ರ, ಸಾಹಿತ್ಯ 

ವಿಮರ್ಶೆಯ ಸೋಲು ಗೆಲುವು--ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಚಿಂತನೆಯೂ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಗೌರೀಶ 

ಕಾಯ್ಕಿಣಿಯವರ ಇಳಿದ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ತಾತ್ವಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯ ವಿವೇಚನೆ 

ಇಲ್ಲೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗೆಗೆ ಅವರಿಗಿರುವ ಕಾಳಜಿ, ಅನುಭವ 

ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಕ್ರೇಕ್ಷೆ ಎನಿಸದೆ ವ್ಯಕ್ತಪಟ್ಟಿ ವೆಯಲ್ಲದೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾ 

ನಂತರದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ 

ವೈಚಾರಿಕತೆಯ ಪ್ರಗತಿಗಾಮಿಾ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಅಥೈೆೃಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದೃಷಿ ಯಿಂದಲೂ 

ಇದು ಸ್ಥಾತಂತ್ರೊ $`ತ್ತೆರ ಕಾಲದ ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಉತ್ತಮ ಕೈಪಿಡಿಯಾಗಿದೆ. 



ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪರಿಷತ್ತಿನಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸಲು: ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಗೌರೀಶ 
ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ತೆಗಳು. 

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 
ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಹಂಪ. ನಾಗರಾಜಯ್ಯ 



ಓದುಗರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತ 

ತ 
೯ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತ ಬಂದ ನಂತರದ ಕಾಲು ಶತಕದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ೦್ರ್ಶ್ಯ 

ಸಾಹಿತ್ಯವು ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ವಿಕಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯ ಸಮಗ್ನ ಸ 
ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಆಯಾ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬಿಡಿ ಹೊತ್ತಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ 

ಸ್ತುತ್ಯ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ೧೯೭೨ರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಆರಂಭಿಸಿತು, 
ಅದರ ಫಲವಾಗಿ ಈ ೨೫ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 
ನಡೆದ ಕಾರ್ಯದ ಒಂದು ಸಮಾಲೋಚನೆಯನ್ನು ಬರೆಯಲು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ ಸ 
ಲಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಯೂ ಆಗಿತ್ತು. 
ಆದರೆ ತುಟಿಗೂ ಬಟ್ಟಲಿಗೂ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆಯೇ ತುಟಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದ ಬಟ್ಟಲಿಗೂ 
ಗುಟುಕಿಗೂ ನಡುವೆ ತಟ್ಟೆ ಜಾರುವದುಂಟು |! ಕೆಲವು ಅಪರಿಹಾರ್ಯ ಕಾರಣಾಂತರ ' 
ಗಳಿಂದಾಗಿ ಅಂದು ಅದು ಪ್ರಕಟಿಸುವದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಉಳಿಯಿತು. 

ಅದೀಗ ೧೦ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಾನ್ಯಮಿತ್ರ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಹಂಪ. ನಾಗರಾಜಯ್ಯ 

ನವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಸರಳಸಜ್ಜನಿಕೆಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿ:ದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಅವರ ಆಭಾರ ಮನ್ನಿಸಿದಷ್ಟೂ ಕಡಿಮೆಯೇ. ಏನೊ ಬರೆದದ್ದು 
ಓದುಗರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳುವಂತೆ ಆದರೇನೇ ಅದರ ಬರಹಗಾರನ ಕೃತಾರ್ಥತೆ. ಬರಹದ 

ಸಾರ್ಥಕತೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಮೂಲ ಪ್ರೇರಕರಾದ ಮಾನ್ಯಮಿತ್ರರಾದ ಡಾ. ರಂ. ಶ್ರೀ 

ಮುಗಳಿ, ಪ್ರಾ. ಎಲ್. ಎಸ್. ಶೇಷಗಿರಿರಾವ್ ಮತ್ತು ಅಂದಿನ ಪರಿಷದಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಜಿ. 

ನಾರಾಯಣ ಆವರಿಗೂ ನಾನು ತುಂಬ ಕೃತಜ್ಞ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ 

ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಉದ್ಧರಿಸಿದ ವೈಚಾರಿಕ ಪ್ರೂಜ್ಞ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಖೆಣವನ್ನು ನಾನು ನೆನೆಯ 
ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮದ್ರಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ 
ಮಾಲೀಕರವರ ಉಪಕಾರವನ್ನೂ ನಾನು ಸ್ಮರಿಸದೆ ಇರಲಾರೆ. ಮಿಕ್ಕದ್ದು ವಾಚಕರ 
ಚಿತ್ತ, ದೈವಾಯತ್ತ. 

ಗೋಕರ್ಣ ---ಗೌರೀಶ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ 

ಅಕ್ಟೋ ಬರ್ ೧೯೮೨ 



| | ಸ್ | ಇ ಕ | 

| ನ್ನ್ನ ಗ ಹ್ 
1 

'ಏ)ಆ ಅಡ ಬವ ಇಟಿ ಮೂ ಪ0 ; 

ಗ, 108% ಅ908 ೫% ಐಡದರ ಧಗ 

1 1೩ಎ) ಕ್ಲಿಂಗ್ 060 ೫೬. ಹರಡಿ ಯಾ ಜ| 
ಜ್ 

ಗೆ ಅಾರುಡಿ ಗ ತ. ರ್ನ ರ್ಜ ನ ಕಾ ಕ್ ಶೈ ರ್ಜ ಟ್ಟ ೩ರ 

ರತಿಯ ಎರು ಸಟ್ಟಾ ಡಾ ನೂ ಚಿಕ್ಕಿ; 2, ಜ್ 

ಹ 
! | 1 ಹ ೬ ನ್ ಸ್ವ ಕ್ೆ ಇ ಈ ತ 

ಬ ಸ ಪಂಟ ಇಂ “ಇರಬ್ಬರಾ ಬಡಗು ನರಾ ಚ 1 
ಲ ಟ್್್ಾ ಈ 1 ಓ 

ಸ ತಾ ಎ ಪೂತ ಯ ಪವ ಬೂ ರ೫ಜ ೪16. 
ಚ ' ಬ್ರ7ಗತತಿ ಸ ತ್ ತ ಈ ಡೆ ನ್ದ ಇ ಕ್ ಹ ಗೆ ಬಚಾಯಂ ಹಾ ೨ ಪ್ ಕಟ | ಕ್ 

ಈ 

ಕ | ಗ ಇ ೫ ತ ಇಷ್ಟಾ ತರ ಕ್ಯ ಹ ನ ಎತ್ತ ಕಲ್ ಅಗಾ ಅಂ-ತತ್ತಾ 

ಲ ಕಕನ ಡಕ | ತೇ ಒಹ್ ಎ ಒಗೆ ತ, ್ ಆ ಇ ಇ ಮುರಿ ತ! | ೪. ತಾ ತಡ ಕ್ಷೆ 3 ಆ ಇಂ: ಇ ತ್ತಿ 

೨. 
ತ ಕ್ರ ಇ ಜೆ 

ಹಾ ಗ್ೆ ಶತ ಇ. ತಸ್ ೪೬.೪. ತ ತ ಕ್ ಕ್ ಜಾ "ಜೆ 

ಕ್ಕ ತ ಆತ್ತಾಹ್ ಕ ೫” ಹಗ್ ಕೆ. ಶೆ ಆಗೇ ಇರಾ ೫ ರಾಗ ಓತ 

ೆ ಇ ಇದ ಟೆ ಕ 
ೆ ಡ ೫ ಜ್ಯಾ ತ ಎ ತಾಸ 1 ಕಿ ಇಹಿಸ ತೆ ಎತ 8 ಜಾಇ ಭತಿತಾ ಫ್ ಕಾ ಕ 

" ಳಂ ಜಾ ಇಡ್ಯಾ ಆಳಿ ಗ ಘ್ ಟೆ ಯ ಆ ಯ ಜ್ ರ್ ಹ ನ್ 

| 
ಆರ ಕ ಗ್ ಳ್ಳಿ ಕ್ ಆ ತ ಡಿದ ಇಕ್ 

ಶ್ರ ತ್ರಾ ತಗ ಇಗೆ ಯ ಸ್ಹ ತ್ರಾ  ಟ್ರೆಳ ಆರ್ ತೆೋಟಗೆ ಹಜಜ 6 ರ 

ಹ ಫ್ರಿ 

ತ್ರ 

ಪ್ ವ ಸಟ ಶರಾ ಲ್ ಭಾಸ ಜಾ ಕಾ * ಖೆ.ಶಿಬ್ ರ್ 

ಹನ ಜಟ ಇಂ 0 ವೂ ಜಾ ಜಾ (ೂ 

ಕ ಅಜ ಬಾ ಬಾಬಿ ಶೇ ಭು ಬಾಕಿ. ಜಾ ಬಡ ಕ 
ಹ 0 ಡಾ ದ.ಬ್ಬಿ ಪ್ರ ಕಿ ಹ ತ ಜ್ (ಓ ಜ್ 

ರೀ ಕ್ಸ ಅ ಡೈ ಕಾಕ ೬ ಕರಳು ಗ ಗ್್ ಕ್ ಕ್ ಶೆ 

ಅರರ ಫ್ಲೂ “ಜಲ ೫ ೬ ಡೇ ಸನ ಒಬ್ಬೆ ಬೀಸ 

ತ 
ಹ 

ಸ ಬಾರಾ ಕ ಟಾಹ್ಮ ತ ಬರಾ ಬಬ ಸೂಟ ಟ್ 
ಸ್ಟ ಳ್ಳ 8೪ ಕ ಇತ ತೇ ಚರ ಇಚೆ 2 ದ್್ 2 1 ಟ್ ಉಲ ಟಟ್ಬ್ಲೇಉಟಉ_ಉಪ್ಮ್ರೀಂ೦್್ 

ಒಕ ಇತ ಪಾತ ಸ ್ಯಾಕ್ಸ್್ಸಿ ವ ಂ್ಳ/ಇ್ದ ಆಗ ಕ್ರ ಎ 

ಣ್ತೆ ಜಂ ಹತ ಆ೮ಭ೮ ಇಷೂ ಬ ಟಗ ರ್ ಟಿಎ ಇಂತ ಗಾ ತ್ಸ 
1 ಥ್ರ ಹ ತ್ಲ 3 

ಣ್ನ ಬಟಾ ಟ್ ೊಂಾ ೬ ತಾತ ಫ್ರಾ 

ದ ಕ ತ್ರೆ ಶಿರ ಂಎ ಇದಿ; ಓ ಜ್ ಕ್ರ ಗೆ ಕೃಷ್ಣ, ಒಗ 09 ೪ ಆ 

ಮಾರಹರ ಟಾ ಆ. ಕೃ ಲ ತಾಜಾ 
ತನೆ ಕಳಾ ಾ್ ಇಗ ಕೆ ಆತೆ 3 ಷ್ಣ ಈ ಆ ಛೆ 

ಹಚ ಕ್ಬಫೋ ಕ್ ಭಾರೂ ಭ್ ತ ತ ಕ ಕ ತ 

ಗಾ ಆ ಇಡ) ಹ ಹಬ ಓದದ. ಒಂ ಇಟ ಸ ಸದ ಇ ತ್ರೆ ಎಹ್ 

ಡಿ ಜ್ ಈ ತ 

ಆಂಟೀ ಆ ಜೆ ಇಟ್ಟ ಬಟ ್ಟ್್ಪ್ಪ್್ಹ್ಪ್ಜ ಗ್ 
ಶ್ ಐಂ ಜಜಲರಗಲ 14ಕ್ಕೆ ದುಖ ಗಚ್ 164 

ರ್ಯ - ತೆ ಕಡ್ ಆ ಆ ತ್ರ 

| ; ಕ ಆಂತ  ್ `್ಯ್ಯ್ಯ, ಗ. ರಾರಾ ತ್ಯಾ ಹೇಸ 

ಳಿಮ ದಯ ರಾರಡಾ ಓಸರ್ಪಿಎ ಇಪ ಸಂಸಷತ 
ತ ಇಸ್ 

| ಭಾ” 8ಖಿ--- 



ಸಮರ್ಪಣೆ 

ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ಬೆಳಕಂ, ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ನೆಳಲು 

ಚಿರಂಜೀವಿ ಜಯಂತ ನಿಗೆ 

ಮಮತೆಯ ಹಾರ್ದಿಕ 

ಆಶೀರ್ವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ 



ಇ 

 .! 

[ಿ 

ಳ್ಕ
ೌ 

8
 

ಹತತ 

ಇತ್ರ. 
ಗ ಸ 
1 

ಬ ಣೆ ಡ್ಯ 
7: ಠಂ ಗ್ 

ಹ ಗ 

2 ತಜ್ಞ? ಹೆ! 

ಹ ಕ ಟು 
ಕ 



೬ಅ ೦೦ “ವಿ ಲಾ. ಉ ಜು ಉ ಓಔಚಿ 

[ು ರ್ನ (ಒ್ಬ ಯಂ ಭಇಜಜಷು ಸದ ಔಷ ೊೂೊಂೊ”ಇದ್ದ್ಗ ಂಇಭಜಅಭಾ ಬಟಾ ್ಣ ಣಾ 

ಹ ಜ್ ಜಟ್ಟ ಟೂ 1 ಟ್ ಟಟ ಒಬ ಎ ಟ್ಟ 

ಪರಿವಿಡಿ 

ಹೆಡೆಯೆತ್ತಿದ ಶೇಷ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 

ವಿಚಾರಸಾಹಿತ್ಯ-ಎಂದರೇನು ? 

ನಮ್ಮ ವೈಚಾರಿಕ ಜಾಗೃತಿ-ಪ್ಪಗತಿ 

ಬುದ್ಧಿ ಜೀವಿಯ ಭಾರತೀಯ ಬಿಂಬ 

ವಿದೇಶಗಳ ವೈಚಾರಿಕರು 

ಮಾನವೀ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಮೂರು ಹಂತಗಳು 

ನಮ್ಮ ವೈಚಾರಿಕತೆಯ ಪ್ರತಿಗಾಮಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ 

ಸ್ವಾತಂತ್ರ 8 ಪೂರ್ವದ ವೈಚಾರಿಕ ವೈಭವ 

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಪೋಷಕವಾದ ವಿಷಯಗಳು 

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ತರ ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವರ್ಗೀಕರಣ 

ವೈಚಾರಿಕತೆಯ ಬಗೆಗಳು 

ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ-ಶೈಲಿ, ಶಕ್ತಿ 

ಇನ್ನೂ ತೀರ ಸ್ಥೂಲ ಪರಿಚಯ 

ಸಾಮಾಜಿಕ ರಂಗ ಮತ್ತು ವೈಚಾರಿಕತೆ 

ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಪಾಡು 

ಮತೀಯ ವಾಹ್ಮಯದತ್ತ 

ಇನ್ನೊ ಕೆಲವು ಪ್ರಕಾರಗಳು 

ನಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪರಿ 

ಪರಪುಷ್ಪತೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಮಾದರಿಗಳು 

ಇನ್ನೂ ತ ಕೆಲವು ಉಲ್ಲೇಖಗಳು 

ಪುಮರ-ಪಂಡಿತ ತೊಡಕು 

ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸ್ಮೂಲಶೆಕ್ಕ 

ವಾತಾವರಣದ ಅನುಕೂಲ-ಪ್ರತಿಕೂಲ 

ವೈಚಾರಿಕ ಕವಿಗಳ ಮಾದರಿ 

£೦ ಊ ರು ಓಃ 

42 

ತತ್ತಿ 

16 

18 

20 

29 

ಡಿ 

36 

39 

46 

| 

05 

09 

72 

13 

2 

81 

33 

84 

87 





ಹೆಡೆಯೆತ್ತಿ ದ ಶೇಷ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 
«ಸ್ವಾತಂಕ್ರ್ಯ್ಯೋತ್ತರೆ ವಿಚಾರ-ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಬರೆಯಲು ಎತ್ತಿದೆ 

ಲೆಕ ಕೈಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೆಲವ-ಶೇಷ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹೆಡೆಯೆತ್ತಿ ತಡೆಯುತ್ತ ವೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ 

ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸ ಜೆಳೆದು ಬಂದಿದ್ದರೂ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 

ಇನ್ನೂ ನಿರುತ್ತ ಸತ ಶೇಷವಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ. 

ಸ್ನಾ ತಂತ್ರ ಕಿ ನಿಚಾರ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಈ ಮೂರು ತತ್ವಗಳ ಅರ್ಥವೇನು? 

ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಂಬಂಧವೇನು? 

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬರುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯವೆಂಬುದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜೆಳೆದು 

ಬಂದಿರಬೇಕ್ಟೆ ಕ್ಟ? ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ದೇಶದ ರಾಜಕೀಯ ಆಡಳಿತವು 
«ಹಸ್ತಾ ತಕವಾದ ಮಾತ ತ್ರಕ್ಟೆ ಅದರಿಂದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಥಿರ್ಮಾಣದ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಥ 

ದೊಡ್ಡ, ಅಥವಾ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಪರಿಭೇದವೇನಾಗಬೇಕು ? ಹಾಗೆ ಆಗಿರಶೇಬೇಕೆಂದು 

ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಾಸ್ತಾಪಿಸಿದಂತಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಪ್ರಾನ್ನಿಯ ಹಿಂದಿನ 
ಮತ್ತು ಅನಂತರದ ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಒದಗಿ ಬಂದಿದೆ? ಯಾಕೆ 

ಒದಗಿ ಬಂದಿತು? 

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಬಂಧವಿದೆ, ಇರಲೇ 

ಬೇಕು. ನಿಜವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದಾದ, ಅದನ್ನು ತಿದ್ದುವ ನಿಚಾರದೊಂದಿಗೇ 

ಒಡಮೂಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಸಭ್ ನಿಚಾರ ಜಾ ಮೂಡುವುದು ಸ್ವತಂತ್ರ , 

ಉನ್ನು ಕ್ರ ವಾತಾವರಣದಲಿ 2ಯೇ ಕೆನಿಗಳು ನಿರಂಕುಶರು- ಎನ್ನು; ವದೂ ಈ ಅರ್ಥದ್ಲಯೆ! 

ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವನೇ ಕವಿ: ಯ ಯಾವದೇ ಕ್ಳೃ ತಿಗೆ ಯಾವದಾದರೊಂದು ಪ್ರಚೋದನೆಯ 

ಅಂಕುಶ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಅರಿಮಿತ್ತ ಹ ಕಾವ್ಯವು ಹೊರಹೊಮು ವದಿಲ್ಲ... ಕವಿ 

ವರ್ಡಸ್ಪರ್ಥ್ ಹೇಳಿದಂತೆ: "50011886005 ೦೪೦೯81೦೪/ ೦801/೦೯೧೬] 7001/37 

ಕಾವ್ಯವಲ್ಲ, ಅದರ “೮೦೩॥1(0181108 10 ೩7001110) ಇದುವೆ. ಕವಿಯ ಕೃತಿ 

ನಿರ್ಮಿತಿ. ವೈಚಾರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದಲೇ ಇದರ ಪರಿಣತಿ. 

«ಆರಂಕುಸ ವಿಟ್ಟೊಡೆಂ ಕವಿಯು ತನ್ನ ಮನಃ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನೆನಪಿನ ಸೆರೆ 

ಸೆತೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡರೊಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಆಂತರಿಕ 
ಸಂಬಂಧ, ಭೀತಿ, ಕೊರಕೆ, ಚಿಂತೆಗಳ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೊಗ್ಗೆ ಅರಳದ್ಕು 

ಹೈದಯದ ಬುಗ್ಗೆ ಚಿಮ್ಮದು. ಬುದ್ಧಿಯು ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡೆದು. ಅದು 

ಕುಗ್ಗಿ ಸಗ ನನ ಕೊರಡು ಕೊನರಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರ ಒಲುಮೆ ಬೇಕಂತೆ. 

ವಿಚಾರದ ಬೀಜ ಚಿಗಿಯಲಿಕ್ಟೆ, ಅದು ಗಿಡವಾಗಿ ಮರವಾಗಿ ಸೊಂಪಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಿಕೈ 

ಗಾಳಿ- ನೀರು-ಬೆಳಕು. .ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಯಥೇಷ್ಟವಾಗಿ ಬೇಕು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ವಾತಾ 

ವರಣನೇ ಇದನ್ನು ಒದಗಿಸಬಲ್ಲದು. 



ಕಾ ೨ 

2 ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ತರ ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ 

ಎಲ್ಲ ದಾಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಮನೋದಾಸ್ಯವೇ ಮೂಲ. ಈ ದಾಸ್ಯದ ದಶಾವತಾರಗಳಿಗೆ 

ನಮ್ಮ ದೇಶವೇ ಲೀಲಾಭೂನವಿ:ಯಾಗಿಸೆಯೆಂದಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ನಮ್ಮ ವಿಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯ ಹಾಗೂ 

ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದೇ ಭೂಮಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆಯೆಬುದು ಮಾತ್ರ ಕಿಜನು. ನಮ್ಮ 

ಬು "ಸಾಹಿತ್ಯವು. ನಿಚಾರದ್ದಿ ರಲಿ, ಅನಿಚ ಇರನರಲಿ ಇದೇ ಮನೋದಾಸ್ಯದ 

ಅವಸ್ಯ್ಯಾಭೋಗಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. . 608/ ೦ (110 1.016 16 110 

08187178 ೦8 (500181) ೫1150077” (ಕೆಲಸ ನನ್ನದು) ಎಂಬ ಮಾತು ಬೈ ಬಗ್ಲಿಗೆ 

'ಮಾತ್ರಸತ್ಯವಲ್ಲ. ಶೃತಿ ಸ್ಪೃತಿಪುರಾಣೋಕ್ತಕ್ಟೆ, ಮತೀಯಧರ್ಮಪೀಶೆಗಳಿಗೆ, ಜಾತೀಯ 

ಕಟ್ಟ ಳ್ಳ ಜಾಂ ಗೆ. "ಶಿಷ್ಠ ಬಲಿಷ್ಕ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಚಾರಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ವೈಚಾರಿಕ 

ವ್ಯಾಶಾರವು. ಕ್ರ ಕೈಮವಾಗಿಯೋ ಅಕ್ರ ವವಾಗಿಯೋ ಬದ್ಧ ವಾಗಿ ಬಂದಿತು. 

ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಮಾತುಕತೆಯ ಭರದಲ್ಲಿ ಕನಿನರ್ಯ ಬೇಂದ್ರೆ ಮಿಂಚಿನಂತೆ 

ಒಂದು ಮಾತು ಆದಿದ್ದ ರು: “ಭೂಗೋಲದ ಇತಿ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರುವನೇ ಇತಿಹಾಸ; 

ಇತಿಹಾಸದ ಇತಿ ತಾ ಗಳನ್ನು ನಮೀರುವನೇ ಸ ಸುಸ್ತ್ರ ತ್ರ್ಮಿಸಿ ಚೆ ಸುಸ್ನತಿಯ ಇತಿ ಮಿತಿ 

ಗಳನ್ನು ನೀರುವದು ಹೇಗೆ? ಯಾರು) ಸೆ ರವಾಗಿ ಹಾರಾಡುವ ಹಕ್ಕಿಯು ಗುರುತ್ವಾ 

ಕಷ ಭಯ ಬಂಧನವನ ನ್ಸ್ಪ ಮೀರಿ ಜಯಃ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ಬಂಧನವೇ ಇದರೆ 

ಸ್ಪರ ಸುಚಾರಕ್ಕೆ ಸ ಸಾಧನ. ಬೆರಿಠಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮನಕ್ಕೆ ಮೋಕ್ಷವಲ್ಲ, 

ಇಂಥ ಬಂಧನವ ಬಾಂಧವ್ಯ. ಸುಗೀತಕ್ಕೆ ತಾಲ ಲಯನಿದ್ದ ಂತೆ. ವೈಚಾರಿಕ ವಿನ್ಯಾಸ 

ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕತಿಯು ಇ ಕೈವಚವಾಗಿದ ಸರೂ ಕೋಶವಾಗಿ ಪೋಷಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದಕೆ 

ಬಹಳಷ್ಟು ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯವು ತ ತನ್ನ ಸಾಂಸ್ತ ತಿಕ ಆವರ ಣಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾ ಗಿರುತ್ತದೆ, 

ಡು ಈ ಬಂಧನವೂ ಶಿಥಿಲಹಾಗಿರಟೇಕು. 0 ಒಂದು ಉಕ್ತಿಯಂತೆ 
೯]'0 113810 00765 ೦8 [೮೦6೦11 ೪1607 70೧ ಸ ತಂತ್ರ ತ್ರದ ತಂತ್ರವ್ವೆ ವು ಸಾಕಷು 

ಮುಕ್ತತೆಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಡೆಯುತ್ತ ತೆ. ಹೋಗ: ಲು ಅದು ಹಾಗೆ ಸಜಿ 
ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬದುಕಿನ ಮೂಸೆಗಳನ್ನು ಜೆದು ಹೊಸದಾಗಿ ಹೊಯ್ಯುವ ಕಾರ್ಯವ್ರೆ 
ವೈಚಾರಿಕೆನದು. 

ಇತಿಹಾಸದ ಬಂಧನ, ಸಂಸ ತಿಯ ಬಂಧನ, ಸಂಸ್ಕೃ ತೆದ ಬಂಧನ ಅಂಗ ಆಚಾರ 
ವಿಚಾರಗಳ ಬಂಧನ ಸರು: ಜಾಮೀ (ಪಾ ಳೆಯಗಾರಿಕೆಯ) ತ  ಪಡಿಯಚ್ಚಿ ನ ಬಂಧನ 

ಇಂಥ ಅನೇಕ ಚಕ: ಕ್ರವ್ಯೂಹದೊಳಗಿಂದ ಆಧುಶಿಕ ಅಭಿಮನು ವ ತನ್ನ ಹಾದಿಯನ್ನು 

ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಳನುಗ್ಗುವ ಹಾದಿಯಂತೆ ಹೊರಬರುವ 
ಹಾದಿಯೂ ಅವನಿಗೆ ಸಳಗಬೇಕು. 

| ಆದರೆ ನನ್ನು 'ವ್ಲೆಚಾರಿಕತೆ 076 ೫1೩) (1೩£೧೦ ಆಗಿಯೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 
ಕೀ ಉತ್ಪಾ ಸತ ನಿತರಣೆಯ ಅಂಗದನ್ಲಿಯೇ ನಮ್ಮ ಮೇಧಾವಿಗಳ 

ಹ ಗ ಹ ನಗ ಗ್ ಕ್? ಬಳ ಗುರುಡರೇ? ಆಗಬೇಕಿಲ್ಲ. 
ೇ ತಮ್ಮ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಪೌ ಢಿನುಯೆಂದ್ಳು 



ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ತರ ನಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸ 

ನಿವಗ್ಡ_ವಿನ್ಸತ್ತೆಯೆ,ದು ಭಾವಿಸಿದ ಹಲನ್ರೆ ತರೆಮಾರುಗಳೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗಿಹೋದವು. 

ನಿಜವಾದ ನಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಈ ನಿಬ್ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಫಲಿಸುವದು ಕಡಿಮೆ. 

ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯವೆಬುದು ಎಂದು ಉದಯಿಸುತ್ತದೆ ? ನಮಗೆ ಸಪರಿಚಿತವಾಗಿ 

ಬಂದಿರುವ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಕಾಣಿಸಕೊಡಗಿದಾಗ, ನಾವು ಹಿರಿಯರಿಂದ ಕಲಿತ 

ಜಾ ನ್ಹಿನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಸ್ವ ತ. ಲಹರಿಗಳಿಗೂ ಹೊಂದಿಕೆ ಕಾಣಿಸದಾಗ, ನಾವ್ರ ಕಲಿತ 

ಜ್ಞಾ ನದಲ್ಲಿ ಯೇ ನರ ಚ ವೈಷಮ್ಯಗಳು ಕಾಣಿಸಿಅದೇ ? ಇದೆ? ಎಂಬ ಅಪನಂಜಿಕೆ ಮೂಡಿ 

ಹ ೫ ಬತ್ತು: ತ್ತಾ ಬ ನಿಚಾರ ಸ್ವಾ ಶೆತೆ ತ್ರದ ಹಿರಿಯ ನೀರರಾದ ಡಾ. ಶಿವರಾಮ 

ಕಾರಂತರು. “ಹೊಸ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಸಯ ಊಹೆಗಳನ್ನು ಸುಳ್ಳಾಗಿ” ಮಾಡಿದಾಗ 

ನಿಚಾರಕೆ ಅವ್ಚಾನ ನ... ಆಗ 'ಬುದ್ಧಿಯ ಯಿ ಹಡಿದು ಬಂದ ಜಾಡನ್ನು 

. ಬಿಟ್ಟು, ತುಳಿದ ದಾರಿಯಿಂದ ಅಡ್ಡ ಸರಿದು ಹೊಸ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ನಡೆಯಲು 

ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹವಣಿಸುತ್ತಾ ನೆ. 

ಅಂದರೆ ಥಿಜವಾದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ಜೀವಾಳದ ಅಗತ್ಯವು. ಒಂದನ್ನು 

ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊ. ದು ಇಲ್ಲ. ಗ 15 1116 76೦೦8711101 ೦! 7006851೧? 

ಎಂಬುದು ಸ ಸತ್ಯವಾದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಇತಿ ಮಿತಿಗಳ ಇಕ್ಕಟ್ಟು- ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳ 

ತೀವ್ರ ಅರಿವು. ಅದಕ್ಕೆ ಆಗುವ ಅನಿವಾರ್ಯವೂ ಸಮರ್ಪಕವೂ ಆದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ... 

ಇವುಗಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಇಂಥ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕೂಗು, 

ಬೇಡಿಕೆ, ಘೋಷಣೆ ಮತಿತಮುಡುಗ್ಟ ರಿಂತೆ ಬುಿಯನ್ನು ೇನಿಚರಿಸು' ಮತೆ ಮಾಡಲು 

ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಬಿಸುಗಡೆಯು ಅಗತ್ಯ. 

ಯಾವನೇ ಸುಗತಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸಲು ನೋಡವ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 

ಹಾಗೇ ಬದಲಿಸಲು ನೋಡುವ 'ಶಕ್ಕತೆಯೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬ ಹಕ್ಕಿನ ಹಿಂದೆ 

ಶಂಕಿಸುವ ಸುಕಲ್ಪ ನಿಂತಿನೆ. ಗೀತೆಯು «ಸಂಶಯಾತಾ ವಿನ ಶ್ಯತಿ? ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥ 

ಸಂಶಯವನ್ನೇ ಇ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಸಂಶಯದಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಯಬಾರನೆಂದು 

ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ 4ಪರಿಸ್ರ್ರಶ್ನೈ? ಜ್ಜ ನದ. ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನನೆಂದೂ 

ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾಹ ಸತಿತವಾಗಿ ಸಾಗುವ ಬದುಕ್ಕು ಸೆಳೆದತ್ತ ತೇಲುವ ಬದುಕು 

ಕೊರಡಿನದು, ಜಡತೆಯದು. 

ನಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂದರೇನು? 

ಈ ತನಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೂ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಇರುವ ಆಳವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು 

ಕೆಲಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಡುಕೊಂಡೆಂತೆ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಚಾರಗಳ 

ತಳಕೇನು ? ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯವೆಂದರೇನು 

ಭಾವ, ಭಾಷೆ, ರೀತಿ, ನ ಕೈಲಿ, ಅಲಂಕಾರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಸಹಿತವಾಗಿರುವ 

ಶಬ್ಧ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಸಾಹಿತ್ಯನೆಂದಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಭಟಕಗಳ ಒಳಮೈಯಾಗಿ 
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“ಮಣಿಗಳೊಳಗಿನಸೂತ್ರ?-ವಂತೆ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡರೇಜೇಕು. ಊಹೆ ಉಕ್ರೀಕ್ಷೆ 

ಕಲ್ಪನೆ ರೂಪಕ ಅರ್ಥಾಂತರವಿಷಯಾಂತರ ಸನ್ಯಾಸ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಅಚ್ಚು, ಕಟ್ಟು, 

ನಿಟ್ಟು ಕೊಡುವ ಬುಧವು ನಿಚಾರವೇ. ಸರಿ. ಹೀಗೆ ನೆೀೇಡಿದಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಚಾರ 

ಸಾಹಿತ್ಯವೇ ಅನ್ನಬೇಕು. ಆದರೆ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಅನ್ನುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥೂಲ 
ವಾಗಿ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಶಳ್ಪಿಸಿದ್ದಾಗಿವೆ... ಜ್ಞಾ ನಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಲಲಿತಸಾಹಿತ್ಯು. 
ಲಲಿತ ಆಥವಾ ರಸ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬೇಕಾಗಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜ್ಞ್ಯಾನ 

ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ಅಂಗವೇ ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯವು. ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಜ್ಞಾನ 
ಸಾಹಿತ್ಯವೆಂದು. ಕರೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ 

ವೆನ್ನುವಂತಿಲ್ಲ. “ಬಯಲು ಆಲಯಸೊಳಗೊ ಆಲಯವು ಬಯಶೊಳಗೊ?? ಎಂದು 

ಕನಕದಾಸರು ಕೇಳುವಂಥ ಮಾಯಾಸ್ರಶ್ನಿಯಾಗಿ ಇದು ತೋರಬಹುದು. ಆದಕೆ ಈ 

ಭೇದನ್ರೆ ಬಕೆ ನಯನ. ಬುನ್ಠಿಗಳ ಪೇಚು ಅಲ್ಲ ಇದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನಿದ್ದಷ್ಟೇ ಸತ್ಯವೂ 

ಅಹುದು. 

ಲಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಥ್ಯುದಕ್ಲಿ ಶೈಲಿಗೆ ರೀತಿಗೆ ರೂಪಣ (0117) ಕೈ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ; 

ಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಷಯಕ್ಕೆ ಅದರ ಆಶಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ. ಇನ್ನು 

ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ? ಇದೂ ವಿಷಯ ಪ್ರಧಾನವೇ ಸರಿ. ಆದರೆ ಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ 

ದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಕತೆ ಹೆಚ್ಚ ಮಾಕ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ವಿಚಾರಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಯಾಮಕಕೆ 
ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತ ದೆ... ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಗೆ ಇರುವ ಮಹತ್ವ ಇಲ್ಲಿ 

ಪ್ರಚೋದನೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅನ್ಲಿ ಬೋಧನೆಗೆ ಇರುವ ಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲಿ ಶೋಧನೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. 

ಅಲ್ಲಿ ವಿನೇತನೆ ಇರುವ ಪಟ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಇರುವ ಪ್ರಾಶಸ್ತೃ 

ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. | 
ನಿಚಾರವಿಲ್ಲನೆ ಆಚಾರನಿಲ್ಲ, ಉಚ್ಚಾರವಿಲ್ಲ, ಸ್ರಚಾರನಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಸಮಾಚಾರವೂ 

ಸಂ. “ಯುದ್ಧವು ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಂದು ವಿಶ್ವ 
ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಾರಿದ ಮಾನನೀಯ ಹಕ್ಕುಗಳ ಶಾಸನದ ಮೊದಲನೆಯ ವಾಕ್ಯವು,ಯುದ್ದ ವೇ 

ಅಲ್ಲ... ಸಕಲಕೃತಿ_ ಕೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯ.ಕ್ರಿಯಾ ಕರ್ಮಗಳೂ ಮೊದಲು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ 
ಜರಗುತ್ತವೆ. ವಿಚಾರದಿಂದಲೇ ಚಟುವಬಕೆ. ಚಳವಳಿ.ಚರಿತ್ರಿ, ಹುಂಬ ಆವೇಶದ 

ಸಿಪಾಯಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಹೋರುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಯುದ್ಧದ ವ್ಯೂಹ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆಲ್ಲ 

ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ದೂರ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಕೂತ ಸೇನಾಸತಿಯ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯೇ ಬೇಕು. ಸೇನಾಪತಿ 

ಗಳು ಯುದ್ಧ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ' ಆದರೆ ಒಸ್ಸಂದವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು 
ಸ್ಥಾಸಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮುತ್ಸದ್ದಿಗಳ ಸೂಕ್ಮ ಮೇಧಾಶಕ್ತಿಯೇ ಬೇಕು. 

ಯಾವ ಕ್ರಾಂತಿಗೂ ಮೂಲ ನಿಚಾರಕ್ರಾಂತಿ, ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕ್ರಾಂತಿಯ 

ಕೂನೆಯ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿಯ ಕದನಗಳನ್ನು ವಿಚಾರದ ಪಾತಳಿಯನ್ನಿಯೇ ಗೆಲ್ಬಬೇಕಾಗುತ ಜೆ. 
ಇತಿಹಾಸನನ್ನು ಯಾರೂ ಮಾಡಬಲ್ಲರು. ಅದನ್ನು ಅರ್ಥವತ್ತಾಗಿ ಬರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ವ್ರದರ 

€3 35 
ಅ? 
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ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿ ಚಾತುರ್ಯವೇಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಜ್ಞಾ ನ ಸಾಹಿತ್ಯವೆಲ್ಲವೂ 
ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯವೆಂದರೆ ಅತಿವ್ಯಾಸ್ತಿ ದೋಷವನ್ನು ಅಸ್ಪಿ ಕೊಡುತೆ. ಇತಿಹಾಸ 

ಭೂಗೋಲ, ನಿಜ್ಞಾನ, ಗಣಿತ, ವೈದ್ಯಕ ಕಾಯಿನೆ ವಾಣಿಜ್ಯ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ವೇದಾಂತ, 

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ಕೈಗಾರಿಕೆ ಕಲೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ನಿವೇಚನೆಯನ್ನು 

ಸ ಸಾಹಿತ್ಯವೆನ್ನ ಬೇಕಾದೀತು. ಇದೆಲ್ಲವೂವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಪೀಠಿಕೆ ಒದಗಿಸುವ 

ವಸು ನಿಷ್ಕ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಅದುವೆ ಜ್ಞಾ ನಸಾಹಿತ್ಯು. 

ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಹುಟ್ಟುವ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಶಂಕೆ, ಪ್ರಮೇಯ 

ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗೆಹರಿಕೆಗೆ, ವಾದ- ವಿವಾದಕ್ಕೆ "ಅಸ್ಸ ದ ಕೊಡುವ ಹೊಸ ಹೊಸ ತರ್ಕಸರಣಿ 

ವಿಚಾರ ಧೋರಣೆಗಳ ಮಸೆತಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಹೊ ಸತಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವ ಸಾಹಿತ್ಯವೇ 

ನಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ “ವಾಡೇ ವಾದೇ ಜಾಯತೇ ತತ್ವಳೋಧಃ? ಬ್ ಸೂಕ್ತಿಯು 

ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತದೆ. 

ವಿಷಯದ ವಿವರಗಳಿಂದ ಸಾಂಗೋಪಾಂಗ ವಿವೇಚನೆಯ ವರದಿಯಿಂದ ತಲೆ 

ತುಂಬುವದು ವಿಚಾರಸಾಹಿತ್ಯದ ಗುರಿಯಲ್ಲ. ಅಂದಾಕ್ಷಣ ಈ ಸಾಹಿ ತ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿನೇಚನೆ 

ವಿವರಣೆ ಇಲ್ಲವೆಂದೂ ಅಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ನಡೆದರೂ ಆನುಷಂಗಿಕ. ಓದಿದಾಗ ಮಿದುಳಿನಲ್ಲಿ 

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಉಂಟುಮಾಡುವದು. ಕ್ತ ತನೆ ಮನನಗಳನ್ನು ಪ್ರೇರಿಸುವದು. ಚರ್ಜೆಯ 

ನಿಷಯದ ಹೊಸ ಹೊಸ ಮಗ್ಗಲುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವದು. ಆ ಕುರಿತ ಆವರೆಗಿನ 

ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಹೊಸದೊಂದು ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಆಯಾಮವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿ ನ 

ಬಿತ್ತರದ ಕ್ಲಿತಿಜಗಳನ್ನು ತೆಕೆದು ತೋಂಸವರು ಇದುವೆ. ಎಲ್ಲ 'ಸೈಚಾ ರಿಕ ಮಾಂ 

ರ್ಮವೂ ಸಸ ಆಗಿದೆ. 

ಜ್ಞಾನಸಾಹಿತ ತ್ಯದ ಗುರಿಮಾಹಿತಿ 170171೩1107. ನಿಚಾರಸಾಹಿತ್ಯದ ಗುರಿ 

ಮಾನಸಿಕ ಮಾರ್ಪಾಟಿ  ॥£058077181100 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೂ ಗೌಣವೆನ್ನ 
ಬಹುದಾದಸುಧಾರಣೆ 61೦೯1೫3೩೦೧. 

ನಮ್ಮ ವೈಚಾರಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಪ್ರಗತಿ 

ಈ ದೃಸ್ಟಿ ಬ್ರಯಿಂದ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ಬಂದಂದಿಥಿಂದ ಕಾಲುಶತಕದಲ್ಲಿ 

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಚಕ ಕಂಡ, ಕನ್ನಡಿಗನಿಗೆ ಚೆಂಕು ಕೊಟ್ಟಿ ವಿಜಾರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸ್ವರೂಪ 

ವನ್ನು ಇನ್ನು ಗು 0ಜ/ಕ್ಕಾಗಿವೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಜ ಒಂದು ಚ ನ್ಭಾಪಾರ 

ನಯ ನೀರು ಹರಿದಂತೆ, (ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಂದುವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ, ಅದರ ಆಚೆ 

ಈಜೆಯ ಕಾಲಖಂಡಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಿ ನಮ್ಮ ಈ ವಿನೇಚನೆ ಸಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ 

ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಹದ ಉತ್ತ ಹ ವಿಚಾರಸಾಹಿತ್ಯವೆಂದೊಡನೆ ಅದರ ಪೂರ್ವ ಕಾಲದ 

ಅಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಆತನಕ ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ ಎಂದಾಯಿತು. ಇದು ಪ್ರೀತಿ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ 
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ವಿವಾಹದ ಪೂರ್ವದ ಪ್ರೀತಿ-ಪ್ರಣಯರಾಧನೆ ಮತ್ತು ವಿವಾಹದ ನಂತರದ ದಾಂಪತ್ಯ 
ಪ್ರೇಮ ಹೀಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವರೂಸದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವತೆ ಆಯಿತು! 

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು / ಒಂದು ಸಾಧನವಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಒಂದು ಅಂತಿಮ ಸಾಧ್ಯ 
ವಿದ್ದಿಲ್ಲ.. ಆ ಸಾಧನವು ಅವಳ್ಯವಿದ್ದದ್ದು ನಮ್ಮ ಜನತೆಯ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭ್ಯುದಯ 

ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳ ಸಾಧನೆ ಯನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಭಾರತನ್ರ ವಿಶ್ವಕುಟುಂಬದಿಂದ 

ಪ್ರತ್ಯೇಕವಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ ನಾಡು “ಭಾರತ ಜನಥಿಯ ತನುಜಾತೆ”. ಆದರೆ ಈ ಭೌಗೋಲಿಕ 

ಸತ್ಯವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸತ್ಯವಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ.. ಇತರ ದೇಶಗಳೂ ನಾವೂ ಒಂದು ರೀತಿ, ಒಂದೇ 

ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಬೇರೆಬೇರೆ ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿ ದೆವು, ನಮಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರ ಜಗತ್ತಿಗೆ 

ಎರಡು. ಮೂರು ಶತಮಾನಗಳ ಅಂತರವಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಕಡಿದು ನಾವು ಠಿಜವಾದ 

ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಮಕಾಲೀನರಾಗಬೇಕು. ಆಧುನಿಕರಾಗಬೇಕು ಎಂಬುನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರಕಿ 

ಸಾಧನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಿತ್ತು 

ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ವೈಚಾರಿಕ ಜಾಗೃತಿಯ ಬಗೆಗೆ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉಂಟಾಗು 

ತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಪಯಣ ನ್ನೆಲ್ಲಿಗೆ? ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹಿಂದೆ ಉಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿನ 

ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮುಂದುವರದಿದ್ದೇವೆ ? 

ನಿಜವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಆಂದೋಲನೆ ಒಂದು ಸಮುದ್ರ ಮ;ಥನ. 

ಈ ಮಹಾ ಕೋಲಾಹಲದಿಿ-ದ ಹಾಲಾಹಲವೂ ಹುಬ್ಬಿತು, ಅಮೃತವೂ ಹುಬ್ಬಿತು. 

ಆದರೆ ಈ ಮಂಥನದಲ್ಲಿ ಅವೆರಡನ್ನೂ ನಾವೇ ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಚಂಡ 

ರಾಜಕೀಯ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕವಾಗಿ ಒಂದು 
ನಿಚಾರಕ್ರಾಂತಿಯು ನಡೆದಿರಗೇ ಬೇಕು. ಈಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪ್ರಾನ್ಮಿಯ ನಂತರ ಈ 
ಬಗೆಯ ಉದ್ಭಾವನೆ_ಉತ್ಥಾ ಸನೆಗಳ ಸಮಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊಸ ಉಸಕ್ರಮ ಆರಂಭವಾಗ 
ಬೇಕು. 

ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಕ್ರಿ ಬಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ 
ಕನ್ನಡದ ವೈಚಾರಿಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಏರು ಪೇರು ಏನು ಆಗಬೇಕು? ಯಾಕೆ ಆಗಬೇಕು? 
ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹಗಲಾದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳೆಗೆ ಬೆಳಕು_ಬಿಸಿಲು ಬರುವದಿಲ. 
ಹಾಗೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕಿಂಡಿ_ಕಿಟಕಿಗಳು ಎಸ್ಟಿವೆ? ಎಲ್ಲಿವೆ? ಅವುಗಳ 
ಕದಗಳು ಮುಚ್ಚಿ ನಿಯೋ, ತೆರೆದಿವೆಯೋ ?-_ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾವೆ ಉತ ರ ಹುಡುಕ 
ಬೇಕು. ಜ್ 

ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಕಿ-ಸ್ಟರಾಜ್ಯಗಳ ಆಘಾತ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಜನರ 
ಭ್ಯೂಸ೨್ಟ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿ ವರ್ಗಗಳ ಚಿತ್ತ ಭಿತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊ-ದು 

ತಗಳ ಹು] ವ ನಾ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಸ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಭಾರತದ 
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕನ್ನರರಾಜ್ಯದ ನಕತಂತ್ರವೇ ಹೆಚ್ಚು ಹತ್ತಿರದ ಜೀವಾಳದ 
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ಘಟನೆಯೆನ್ನ ಬಹುದು. ಅದರೆ ಈ ಮರ್ಮಸ್ಪರ್ಶಿಯಾದ ಘಟನೆಯಿ:ದಾದರೂ ಕನ್ನಡಿಗನ 
ವೈಚಾರಿಕ ಪ್ರತೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಳಿಗಳೇನಾದರೂ ಎದ್ದಂತಿನೆಯೋ? 

ಹೀಗೆ ಕೇಳುವ ಕಾರಣವೆಂದರೆ; ಕನ್ನಡಸ್ಪಜ್ಜೆ ಅರ್ಜುನನಂತೆ «ಪ ಪ್ರಜ್ಞಾ ವಾದಗಳನ್ನು 
ಆಡಬಲ್ಲದು. ಪ್ರಾಜ್ಞ ಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂತಹದು. ಬಮ ಕುಂತೂ . 
ಓದದೆಯು ಆ «ಪ್ರಯೋಗ ಪರಿಣತೆ ಮತಿ?ಗಳು | ಪ್ರಬಂಧ ಬೇರೆಯವರದಾದರೂ 

ಅದರ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ವಿನಿಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಪುಣರು | ಹೆಳೆಗನ್ನಡ ಕವಿಗಳು 

“ಪಂಡಿತವಕ್ಕಿ” ಯಾದ ಗಿಳಿಯನ್ನು “ಕನ್ನಡವಕ್ಸಿ”ಯೆಂದು ಕರೆದುದರ. ಔಚ ತ್ಯವೂ 

ಇದೇ ಇರಬೇಕು ! ಭಾಷ್ಯ, ಬೀಕೆ, ಸುಕಲನ್ಮ ಸಂಪಾದಕೀಯ ಭಸ್ಬಣಿ, ಸರಿಶೋಧನೆ 

ಇತ್ಯಾದಿ 17187817೩1 ಪಾಂಡಿತ್ಯವೇ ನಮ್ಮ ದಾಗಿದೆ. ಗುಹಾಧೆ ನಿ ಅನುವಾದ, 

ಅನುಕರಣೆ, ವ್ಯಾಸಂಗ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಜನಪ್ರಿಯ ನಿವರಣೆ ಅಥವಾ ಪ್ರ ಸ ಪರಶೀಲನೆ? 

ಕೃತಿನಿಷ್ಠ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಇನ್ರೆಗಳಲ್ಲಿಯೇ ನಮ್ಮ ವೆ ದೂಷ್ಯ. 1 ಆಚೆಗೆ ನಿದೂ 

ಸಕರೂ ದೂಷಕರೂ ಇಲ್ಲವೆ ಅನಾ ಮಿಕಕ್ಕೇ 12 (2. ಬರುವುದಿಲ್ಲ! 

ನಾವು ಬುದ್ಧಿ ವಂತರಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಧಾನರಾಗಿರುನೆವೋ ? ಅಲ್ಲಿಯೂ 

ಬುದ್ಧಿವಾದಿಗಳಾಗಿರುವೆವೋ? ದಿ. ಆಲೂರ ವೆಕಟರಾಯರ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 
ನೆನಹು ಹೀಗಿದೆ: ಅವರು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿ ದ್ದಾಗ, ಮುಂದೆ ಕ್ರಾಂತಿನೀರರೆಂದು 

ತ್ರಿಖಂಡ ನಿಖ್ಯಾತ ತರಾದ ಸಾವರಕರರೂ ಅವರದೇ ಹಾಸ್ಟೆ ಲಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ಆಗ ದಿನಾಲು 

೨ ವರಕರರು ಸಾಮು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾಗ ವೆಂಕಟರಾಂ' ು ಆವರ ಓಮ ಡವೇರಿ ಬೆನ್ನು 

ಮೇಲೆ ಆನಿಸಿ ನಿಲುತ್ತಿ ದ್ದರು. “ತಮ ಸ ದೀಹದ ಭಾರದಿಂದ ಸಾವರಕರರ "ಅಂಗಸಾಧನೆಗೆ 

ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವಂತೆ. ಈ ಚಿತ್ರವ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೆ ್ರೆ್ಜೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತೀಕ 

ವೆನ್ನಬಹುದು. 

ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಂತಗಳ ಜನರ ವ್ಲೆಚಾರಿಕ ಜಾಗೃತಿಗೆ ಒಂದು 

ಹಿರಿಯ ಪ್ರಚೋದನೆ ರಾಸ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರ ಪ್ರಜ್ಞೆ... ಅದರಿಂದ ಉದ್ಭ ವಗೊಂಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ 
ಆಂದೋಲನ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಕನ್ನಡಿಗರು ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಮಹತ್ಚದ ಒಬ್ಬ 

ವಿಭೂತಿಯನ್ನೂ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡಿಗರ ವೈಚಾರಿಕ ಉದ್ಭೋಧನೆ ಉದ್ಭಾ ವನೆ 

ಗಳಿಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಬೌದ್ಧಿಕ ತೇಜಸ್ಸೇ ಉದ್ದೀಪಕವಾಯಿತು. "ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರವು 

ಒಟ್ಟಾರೆ ಬುದ್ದಿ ಸ ಬುದ್ಧಿ 'ಪ್ರ ಪ್ರಧಾನನೆಶಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಹೆತ್ತೂಂಬತ್ತನೆಯ 

ಶತಮೂನದಲ್ಲಿ. ಯೇ ಅಲ್ಲಿ ಿಚಾರಕ್ರಾ ತಿಯ ತುಕ್ಕೊರಿಯನ್ನು ಅಗರಕರ. ಚಿನಳೂಣ 

ಕರ) ರ್ಯಾಂಗ್ಲರ ಪರಾಂಜನೆ, ಮಹರ್ಷಿ ಕರ್ವೆ, ಗೋಖಸ್ಕೆ ₹ ಬಳಕ, ಕೇಳಕರ ಪ್ರಭೃತಿಗಳು 

ತೂರ್ಯಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಮೊಳಗಿದರು. ಅಗರಕರರ “ಸುಧಾರಕ, ಚಿಸಳೂಣಕರ «ಫಿಬಂಧಮಾಲೆ?, 

ಟಿಳಕರ 4ಕೇಸರಗ, ಕೊಲ್ಹಟಕರರ “ಕಾಳ? "ಲೋಕಹಿತವಾದಿ'ಗಳ ಲೇಖಗಳು ಒಂದೇ, 

ಎರಡೇ ಪುಂಖಾನು ಪುಂಖವಾಗಿ ಸರ್ವತೋಮುಖವಾಗಿ ಜನತೆಯ ಜಾಡ್ಯದ ಮೇಲ 

ವೌೌಢ್ಯದ ಮೇಲೆ ವಿಚಾರ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಶರಸಂಧಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸುಶಿಕ್ಷಿತ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ 
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ಬಡಿದೆಬ್ಬಿ ಸಿದವ್ಪೆ. ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಮಾಣ್ಯದ, ತರ್ಕಶುದ್ಧವಿಚಾರ ಸರಣಿಯ ಅಲೆ ಅಶೆಗಳನ್ನು 

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ದುದ್ದಗಲವೂ ಹೆಬ್ಬಿಸಿದವು. 

«ಗ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕವನಂತೂ ದಕ್ಷಿಣ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ_?ವೇ ಆಗಿತ್ತು. ಬಿಳಕರ' 

“ಗೀತಾರಹಸ್ಯ?ದ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದವನ್ನು ಆಲೂರರೇ ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲಸೆ ಕೆಲವೆ ಕಾಲ! 

«ಕನ್ನಡ ಕೇಸರಿಗಯನ್ನೇ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ಅಂದಿನ ರಾಜಕಾರಣ. 'ಸಮಾಜಕಾರಣಗಳ 

ಎಲ್ಲ ನೈಚಾರಿಕ ಪ್ರೇರಣೆ ಧಾರತೆಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಕುಲವೃದ್ದರೂ ಕುರುವೃದ್ದರೂ ಪಡೆ: 

ದದ್ದು ಮರಾಠಿಗರಿಂದಲೇ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಯೂ “ಗೋಖಸೆ” ಇನ್ಸ್ಟಿಟೂಟು ಸ್ಥಾಪನೆ 
ಆಯಿಶು. 

«ಬಂಗಾಲ ಇಂದು 2`ಸೋಚಿಸಿದ್ದನ್ನು ಭಾರತ ನಾಳೆ ಆರೋಚಿಸುತ್ತದೆ.* ಎಂಬ 

ಜಾಣ್ಣುಡಿಯು ಈ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರೂಢವಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ 

«ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರವ್ರೆ ನಿನ್ನ ಆಶೋಚಿಸಿದ್ದನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕವು ಇಂದು ಆಲೋಚಿಸುತ್ತ ದೆ 

ಎಂದೂ ಅಂದಿನ ದಿನ ಮಾನಗಳ ಬಗೆಗೆ ಅನ್ನುವಕೆ ಇತ್ತು. ಬಳಕರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿಯೇ 

ದತ್ತೋಪಂತ ಬೆಳಮಿಗಂಗಾಧೆರರಾವ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಮುಂದೆ ಬಂದರು. (ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ 

ಶಿನ್ಯೋತ್ತಮರು ಬರೆದ ಅಗ್ರಲೇಖಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ಗುರುಗಳು ರಾಜನ್ರೋಹದ ಘೋರೆ 

ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿ ಮುಂಡಾತೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿತು !) 

ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಜ್ಜೆ, ಹೀಗೆ ಎಂದಿನಿ:ದಲೂ ಸರಪುಸ್ಚವೇ ಆಗಿಬಂದದ್ದು ಕಾಣುತ್ತ ದೆ. 

ಕನ್ನಡಜಾಣನು ಮೂಢನಲ್ಲದೆಯೂ ಪರಪ್ರಾತ್ಯಯನ್ನೆಯ ಬುದ್ಧಿಯವನಾಗಿಯೇ ಒದುಕಿ 
ಬಂದ ಮುಗ್ಧ ಜೀವಿ! ಕರ್ನಾಟಕವು ಬುನ್ಧಿಗಿಂತ ಭಾವರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆಯಿತು. 
ಭಕ್ತಿಮಾರ್ಗವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪರಮಾವಧಿಯ ವಿಕಾಸವನ್ನು ಕೆಂಡಿತು. ಪಂಢರಪುರದ 

ನಿಠ್ಕಲನೂ ಕನ್ನಡಿಗನದು. ಮರಾಠಿಸಂತರು. "ಅಮುಚಾ ವಿಠ್ಠಲ ಕಾನಡಿ ಹೋ |? 

ಎಂದು ದೂರಿಕೊಂಡದ್ದುಂಟು, ಇದಕ್ಕೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಮೀರಿದ ಔಚಿತ್ಯವಂಟು, 

ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರಾಯರಿಂದ ಭಗವನ್ಬಕ್ತಿಯ ಕಾವೇರಿಯು ಗಂಗಾ ಯಮುನೆಗಳೊಂದಿಗೆ 

ಹೊಸ ತ್ರಿವೇಣೀ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಮಂಗಭೂಮಿಯನ್ನು ಚೈ ತನ್ಯಸ್ರಭು ಗೌರಾಂಗನ 

ಕೀರ್ತನನರ್ತನ ರಂಗವನ್ನಾಗಿ್ತಿಮಾಡಿತು. ಜಯದೇವನ ಗೀತಗೋವಿಂದದಲ್ಲಿ ಭಾಗವತ 

ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಮಧುರಭತ್ತಿಯ ಕೋಮಲಕಾಂತ ಪದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಲಿಸಿತು 

ಅನೇಕ ವೈಷ್ಣವ ಕವಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯ ಸೆಕೆಯಾಗಿ ರವೀಂದ್ರರ «ಗೀತಾಂಜಲಿ? ಯೆ 
ವರೆಗೂ ಅದು ನಲಿದುಲಿದು ಹರಿದುಬಂದಿತು ! 

ಈ ಭಾವನಾಮಯ*3ಯ ಮೂಲಕವೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಳವಳಿಯ ಯುಗದಕ್ಷ 
ಕನ್ನಡನಾಡು “ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಾಂತ? ವೆನಿಸಿಕೊ:ಡಿತು. -ಗುಜರಾತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟ 
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಹಾತ್ಮಾಜಿಯವರು ಕೊನೆವರೆಗೂ ಸೆಕೆ ಹಿಡಿಯೆ 
ಲಾರಡೆ ಸೂರೆಗೊಳ್ಳಿ ಲಾರಸೆ ಹೋದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂಜ್ಯ ನಿನೋಬಾ ಒಬ್ಬರೇ ಅಸವಾದ 
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ಶಂಕರರಾವ್ ದೇವ, ಸಾನೇ ಗುರೂಜಿ, ಅಪ್ಪಾಸಾಹೇಬ, ಪಟವರ್ಧನ ರಂಥ ಇನ್ನೂ 

ಕೆಲನ್ರೆ ಗಣ್ಯ ಗಾಂಧೀಜನರೂ ಇರಬಹುದು. 

ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಓಳಕರಿಗಿಂತಲೂ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಹಿಡಿಸಿದರು.. 
ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು... ಇದು. ಎಂದಿಥಿಂದಲೂ «ಹೆನುಮನುದಿಸಿದ ನಾಡು.» 

ಹೆನುಮೆಥಿಂದ ಹರ್ಡಿಕರರವಕೆಗೂ ನಾವು ಉತ್ತರನ ನಾಯಕರ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಸೇವಕಕೋ 

ಸೈನಿಕರೋ ಆಗಿ ದುಡಿಯುವ್ಪದನ್ನೇ ಕಲಿತೆವು, ಕಲಿಸಿದೆವು. ಕೈಂಕರ್ಯದ ಕಲಿತನ 

ದಲ್ಲಿಯೇ ಕೃತಕೃತ್ಯತೆಯನ್ನು ಜವ ಶಿವ-ಶರಣರಾಗಿ, ಹೆರಿ.ದಾಸರಾಗಿ, ಗುರುವಿನ 

ಸಮಾ ಉೆಕರ ಲೆಕರಾಗಿ “ಹಿಂದುಸ್ಮಾನೀ ಸೇವಾದಲಗದಿಂದ “ಗಾಂಧಿ ಸೇವಾ 

ಸಂಘ? ದವರೆಗೂ ಕನ್ನಡದ ಧೀಮಂತ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಯ ಧೀರರು ಬುದ್ಡಿಗಿಂತ ಭಾವನೆಯನ್ನೇ, 
ತರ್ಕಕ್ಕ್ರಿಂತ ತತ್ಸರತೆಯನ್ನೇ, ಸುದೇಹಕ್ಕಿಂತ ಸಮ್ಮಿತಿಯನ್ನೇ ತರೆಮಾರುಗಳಿಂದಲೂ 

ಬದುಕಿನ ಜೀವಶ್ರುತಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅರುಹಿದ್ದು ಒಂದು ದೂಷಣೆಗಾಗಿಯೋ ದೋಷಾರೋಪಣೆ 

ಗಾಗಿಯೋ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜನದ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಧಾನವೆಂಬ ಜನದ ಪ ್ರಷ್ಣೆಯ ಸತ್ಯಸ್ವ ರೈರೂಪ 

ಯಾವದು? ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲಿ ಯತ್ನಿಸಿ ಸೇನೆ... 

ಬುದ್ಧಿ ಜೀವಿಯ ಭಾರತೀಯ ಬಿಂಬ 

ಇಂಥ ವಾತಾವರಣವು ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ, ಮೌಲಿಕ ಚಿಂತನೆಯ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ 

ಮೂಲಗಾವಿಯೂ ಸರ್ವಗಾಮಿಯೂ ಆದ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಧನೆಗೆ ಎಡೆಗೊಡಬಹುದೇ? 

ಭಾರತದನ್ಲಿಯೆ, ಶ್ರೀ ಕೆ. ಹು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಲೇಖದಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂತೆ 

ವೈಚಾರಿಕ ಅಥವಾ ಬುದ್ಧಿ ಜೀನಿ ಎಂಬ ಪ್ರಾಣಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತೇಚೆಗೇ ಹುಬ್ಬ 
ಬಂದದ್ದು. ವೈಚಾರಿಕನು ಶೂನ್ಯದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಬರುವ ಪವಾಡವಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ 

ಹಿನ್ನೆಲೆಯಾಗಿ ವ್ಯಾಸಕವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಿ ಸ್ಕಿ ತ್ಯುಂತರವಾಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ 

ವಾಗಿ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಯು ಆಗಿರಬೇಕು. ಮಾನವನು ಪ್ರಾಕೃತ ಪರಿಸರಗಳಿಂದ 
ಜಡಬಂಧೆನಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿರಬೇಕು, ಆತೆ ಕೇವಲ ಬೇಸಾಯ ಪ್ರಧಾನ 

ಪಾಳೆಯಗಾರಿಕೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ, ದೇವ.-ಧರ್ಮ, ಗುರು-ಮಠ.-ಮಾನ್ಯಗಳ ಪ್ರಭಾವದ 

ಪೋಷಣೆ- ಪೂಜನೆಗಳಿಂದ ಕ್ರಮೇಣ ಹೊರಬರುವಂತೆ, ಅವನ ಉಸಜೀವಿಕೆಯ, 

ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಸಾಧನ ಪದ್ದ ತಿಗಳಲ್ಲಿಯೆ, ಸ್ಕಿ ತ್ಯಂತರವಾಗಿರಬೇಕು. ಆ ಮೂಲಕ 

ಆವನ ಮನೋರಂಗದಲ್ಲಿಯೇ ಮನ್ತ ಂತರವಾರಂಭವಾಗಬೇಕು. 

ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಎಂದೋ ಒದಗಿ ಬಂದಿತು. ಅಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಚಂಡ 

ಪ್ರಗತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅದರೆ ಸರಿಜ್ಞಾ ನವನ್ನು ಜನತೆಗೆ ಮುಗ್ಟಿಸಬಲ್ಲ ಸಾಮುದಾಯಕೆ 

ಚಚಾರ ಸಾಮಗ್ರಿ (13855 0) ಪ್ರಚುರವಾಗಿ ಪ್ರಸಾರಗೊಂಡಿತು. ಅದರ 

ಫಲವಾಗಿ ಈ ವೈಚಾರಕನ, ಬುದ್ಧಿ ಜೀವಿಲೆ ತೇಖಕನ ಉದಯವಾಯಿತು. ಜರ್ಮನ್ 
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ಯೋಧನು ಕೋಫಿನ ಗುಂಡಿನೊಳಗಿಂದ ಹುಚ್ಚಿದನೆನ್ನುತ್ತಾರೆ | ಹಾಗೆಯೇ ಆಧುನಿಕ 
ವೈಚಾರಿಕನು ವ್ಯಾಸಂಗ ವಿಸ್ತರಣೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಸತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಿಂದ ಹುಚ್ಚಿ 

ಬಂದನು. 

ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ವಿಚಿಕಿತ್ಸಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಗೆತ್ಯ ಯುರೋಪ. ಅಮೇರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿಯ 

ಭೌತಿಕ ಹಾಗೂ "ಬೌದ್ದಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಉಂಟ ನಾಯಿತು. . ಒಂದೆಡೆಗೆ ಹಿರಿಯ 

ನಿಜ್ಜಾನಿಗಳು, ದಾರ್ಶನಿಕರು, ಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಸಾಸ] ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಂಡೆಣಿಗೆ 

ಸುತ್ತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಆಧುಥಿಕ *ಾಗರೀಕತೆಯ ಸ ಸಂಸ್ತತಿ_ಸುಕರದಿಂದ ಸಂಭ್ರಮ 

ಗೊಂಡ ಜಿಜ್ಞಾ ಸುಗಳು-ಇವರ ನಡುವೆ ಬೌದ್ಧಿಕೆ ಸ ಸರಕಿನ ಚಿಲ್ಲರೆ ತಪಾ 

ದಕ್ಷ ದಲ್ಲಾಲಿಯುತೆ ವೈಚಾರಿಕ ಲೇಖಕನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿತು. ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಯ 

ಜ್ಞಾನದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಜ್ಞ ವಿಶೇಷಜ್ಞರು ದಿಗ್ಗಜಗಳಂತೆ ಸಾರ್ವಜಥಿಕ ಸಮಸ್ಯ 

ಗಳತ್ತ ದಿವ್ಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷನಿಂದ. ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ದಂತದ "ಗೋಪುತಗಳನ್ಲಿ ದೂರ ಠಥಿಂತಾಗ 

ಅವರ. ಭುಡಾರದ ಬೀಗಮುದ್ಳೆ ಯನೊ ಡೆದು, ಅಲ್ಲಿಯ ತತ್ವ. _ತಥ್ಯುಗಳ ನಿಧಿಯನ್ನು 

ಬಾಳಿನ ಇಂದು-ನಾಳಿನ ಪೇಟಿಯ ನಾಣ್ಯವಾಗಿ ಮುನ್ರಿಸಿ ಜನವನ್ರು ಬದುಕಿಸಲಿಕ್ಕೆ 

ಅದನ್ನು ಬಳಿಸಲು ಮುಂದೆ ಬಂದ ಚಿನಿವಾಲನೇ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತಿಯು. 

'ಪ್ರಾಧ್ಯಾಸಕ, ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಿ, ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ರಚಾರ ವಾಜ್ಮಯ ಲೇಖಕ, 

ರಾಜಕೀಯ ಭಾಷ್ಯಕಾರ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ನೈತಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ, 

ಅನ್ರಗಳ ಪರಿಹಾರಗಳ, ಸಿದ್ದಾಂತಗಳ, ಅನ್ರಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಪರಿಚಯವನ್ನು 

ಮಾಡಿಕೊಡುವ "ಬುದ್ಧಿ ವಂತೌನ ಭೂಮಿಕೆ ವೈಚಾರಿಕನದು. ಅವನು ವಿಮರ್ಶಿಸಿ 

ನಿವೇಚಿಸಿ, ನಿನಾದ ನಡೆಯಿಸಿ ವಿಚಾರ ಸ ಕ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಜ್ಯ 
ಆ ಬಳಿಕೆ ಸಾಹಿತಿಯು. ಈ ವೈಚಾರಿಕನಿಗೆ ಅಗಾಧ ಪ್ರತಿಜಿ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಗಹನ ವಿದ್ವ 
ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಇವೆರಡೂ ಬೇಡನೆಂದೂ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಇ 
ಬೇಕೇ ಜೇಕು. ಅದರ ಜಕಿಗೆ ಸರ್ವಗ್ರಾಹಿಯಾದ ಬಹುಮುಖ ಆಸಕ್ತಿಯೂ 
ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಉಳ್ಳಿ ನಿರುಕುಶಮತಿಯು ಅಗತ್ಯ. ಅವನೇನು ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಾತಿಕಾರಿ 
ಯಲ್ಲ. ಸಮಾಜದ ಪ್ರಚಲಿತ ಭಾವ ಮೂಲ್ಯಗಳನ್ನು ಆತ ಒಪ್ಪಿ ಕೊಂಡು. ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ 
ಅರತ3ಕೊಂಡನಕೆೇಕು. ಆ ಮೂಲಕ ಅವನು ತನ್ನ ಮರನ ಸಮಾಜದೊಂದಿಗೆ 
ಸಮರಸ ನಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಂವಾದಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ತನ್ನ ಸುತ್ತಲಿನ ಸುಶಿಕ್ಷಿತ ಪ್ರಜ್ಞಾ 
ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಆತನು ತೀರ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲನೆ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ತೆ ಸ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯು ತ 
ಶಾಗಿಯೂ «ಹೊರಗಿನವೌ ನಾಗಿಯೂ ಉಳಿಯಕೊಡದು. ಇನೆಲ್ಲ ಪರಿಮಿತಿಗಳ 
ನಡುವೆಯೇ ಅತೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಕ್ರಿವನ್ನು ಭೋಗಿಸಬಲ್ಲನು. 

ವೈಚಾರಿಕನು. ಈ ಸ್ಟಾತುತ್ರ್ಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಸಡಿಸುವದು ಹೇಗೆ? ಅದು ತನ್ನ 
ಭಿನ್ನಮತವನ್ನು ಪ್ರ ಕ್ರತಿಕೂಲ್ಲ ಪ ಸ್ಪತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು (015561) ಪ್ರಕಜಿಸಿ, ಸಮಾಜ 
ದಲ್ಲಿಯ ಪಟ್ಟಭದ್ರ ತತ್ವ ಶಪ್ರಣಾಲಿಗೆ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳ “ಪ್ರತಿಷಾ ನೈ 
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(51೩01151111670) ಸರಂಸರಾಗತ ಪ್ರತಿಸ್ಠಿ ತ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ 
ಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಯೆ ವೈಚಾರಿಕನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತಿಕೆಯ ನ್ನು ಸಿಸಭನ್ನು ಅವನ 
ತರ್ಕವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಪ್ರ ತಿನ್ಕತವೇ.. ಈ ತರ್ಕ, ಈ ಶಂಕ್ಕೆ, ಈ ಪ್ರತಿಕೂಲ 
ಮತಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಆತುರ ಮತ್ತು ಥಂ ರವೇ ಆಧುನಿಕ ವೈಚಾರಿಕನ ಸ ಕ್ಷಣವು. 

ಪ್ರ "ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇಂದ್ರೆ ಯವರು “ನಿಚಾರ ಮಂಜರಿ? ಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಮಾಡಿದ 

ಈ *ಕೆಲನ್ರೆ ವಿಚಾರಗಳು ಚನತ್ಕಾರಿಕವಾಗಿವೆ. ಸ್ಪತಂತ್ರೆ ನಿಚಾರ ಮಾಡುವದು 

ಸುಲಭವಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮಬುದ್ಧಿಯು ಅತುತ್ರವಾಗಿಯೂ 
ಪರತಂತ್ರವಾಗಿಯೂ ಇರುವೆದ್ದು, ಸ್ವತಂತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದ ಬುದ್ಧಿಯೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬುದ್ಧಿಯು. 

ದನ್ನುಳಿದು ಬೇಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರತೆ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಚಾರದ ನೆಲಗಟ್ಟಿ ಂದರೆ ಸನಾತನ 

ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ... ಸ್ಟ ತಂತ್ರತೆಯು ಧರ್ಮದ ಸರ್ಮಾಯ ನಾಮವ.) ಅದ್ಭುತ 

ಅರ್ಥಾಂತರ ನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಮನೀಷಿಯಾದ ಕವಿಯು ಸ್ಪ-ತಂತ್ರವನ್ನು 

ಸ್ವಧರ್ಮದೊಂದಿಗೆ ತಳಕುಹಾಕಿ ಸ್ನ ಕತಂತ್ರತೆಯೆಂದರೆ ಧರ್ಮವೆ:ಬಲ್ಲಿಗೆ ಭಾಜನ 

ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾ ಯನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಡುತ್ತ ಡಾ. ರಂ. ಶ್ರೀ ಮುಗುಳಿ 

ಯವರು ತನ್ನು ದೊಂದು ಲೇಖದನ್ಲಿ ಸ್ವತ್ತತ್ರ ವಿಚಾರದ ಸ್ವರೂಸ ಚ ಕ್ಸಣಗಳನ್ನು 

ಅರುಹಿದ್ದಾಕೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ಕೆಲನ್ರ ಮಾತುಗಳು ಹೀಗೆ : 4ಸ್ವತುತ್ರ ಬ! ಸ್ಟ ತ 

ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗುತ್ತ ದೆ. - ಹೀಗೆಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರೈೆ 

ಹೊಸ ವಿಚಾರ ಇರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಚಮತ್ಕಾರವೆದರೆ ಅನ್ಯವಿಚಾರ ಸಂಸತ್ತಿನ ಜ್ಞಾ ನ 

ದಿಂದಲೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಚಾರವೆ ಬೆಳಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಪತಂತ್ರೆ ವಿಚಾರವೆಂದರೆ ಅನ್ಯರ ನಿಚಾರವೂ 

ಇರಬಹುದು. ಅನ್ಯರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ "ಮು ಡಿದ ತಃ ಇರಬಹುದು. : ಆದು 

ಸ್ಪತಂತ್ರಮೆದು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಭಿನ್ನ ಇಲ್ಲವೇ ವಿಕ್ಷಿಪ್ತ ನಿಚಾರ 

ದಾಯ? ಈ ತರ್ಕ ಸರಣಿಯೂ ಒಂದು ಚಮತ್ತಾ ಸ್ವರವೇ ಆಗಿದೆ. ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯಿಂದ 

ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬಹುದೂರಕ್ಕೆ ಹರಿದುಹೋದಂತಿದೆ | 

ಈ ಮಹನೀಯರ ಮಾತು ಎಷ್ಟೇ ಮನಸೀಯನಿದ್ದರೂ ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ 

ಮೂಲವಾದ ವೈಚಾರಿಕತೆಯ ನಿರ್ವಚನಕ್ಕೆ ಅದು ನೆರವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ 

ಯನ್ನು ಶಂಕಿಸುವುದು, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಸಿತ ಸಂಸ್ಥೆ.ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನೂ 

ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನೂ ಕುರಿತು 7145071 ಭಿನ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತಮಾಡುವದು ವೈಚಾರಿ 

'ಕತೆಯ ಶಿತ್ಯಧರ್ಮ. 

ಈ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಂಡಾಗ ಇಂಥ ವೈಚಾರಿಕನ ಮತ್ತು ಅವನ ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯದ 

ಅಗತ್ಯವೂ ಮಹತ್ವವೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅಂಗವಾದ ನಮ್ಮ 

4ಜ್ರೆನ್ರ ಡೆವೆನಿಸ್ಸ ಸಷ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೆ ಬೇಡಿಕೆಗೆ 

ಪೂರೈಕೆಯು ಅಷ್ಟೆ ೇ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಲಗುತ್ತಿ ಜಃ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮಾನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಃ ಡದಲ್ಲಿ 

ಘ್ಯ ಪೂರೈಕೆ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ. 
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ಈ ವೈಚಾರಿಕನ ಇನ್ನೊಂದು ಲಕ್ಷಣ ಅವನ ಸ್ವಚ್ಛ ಂದ ಲೆಕ್ಕಣಿಕೆ. ಆತ ಬಿಡಿಗ್ಗೆ 

ಬಂಟ (೧:0618000). ನಮ್ಮ ಲ್ಲಿ ರಾಜಾರಾ ಮನೂಕಾಂ8 ರವೀಂದ್ರನಾಥ, 

ಗಾಂಧಿ, ಓಿಳಕ್ಕ ಅರನಿಂದ ರ್ಯ] ಜವಾಹರಲಾಲ, ಆನಂದಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ, 

ಡಾ. ರಾಧಾಕೈಷ್ಣನ್ ಪ್ರಬೃತಿ ಮಹಾಮೇಧಾವಿಗಳ ಪ ಸರಂಸರೆಯೇ ಗ್ 

ಆದರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ವೈಚಾರಿಕರಲ್ಲ. ಸಲಹ ಬಿಡಿಗ್ಗೆ ಬಂಟರಿದ್ದಿಲ್ಲ. 

ಇವರೆಲ್ಲ ಜಬ ಭೂ ಅನತಾರಕಾರ್ಯ, ವಿಶಿಷ್ಟ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪವಿಟ್ಟು ಕೊಂಡವರು 

ತ್ಯಸುಕಲ್ಪನೆದರೆ, ಆಧುನಿಕ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಷೆಯ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ 

ಸತಿಯನ್ನು ಹೊತ? ಎರಕ ಹೊಯ್ಯುವದು. ಅದನ್ನು ಇಂದಿನ ಯುಗಧರ್ಮದ 

ಬೇಕು_ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೋಗುಮಕೆ ಸೌದಿ! ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ತತಿಯ 

ಮೂಲಭೂತ ಮೂಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸದ್ಯದ ಜೀವನವನ್ನು ಸಂಪನ್ನಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಪುನರು 

ಜ್ಹೀವನಗೊಳಿಸುವದು. 

ಈ ಕಾರ್ಯದ ಮುಖ್ಯಧರ್ಮವು. ನಿವೇದನೆ, ಪ್ರತಿಜೋಧನೆ. ಸಿನ್ನಿನ ಜ್ಞಾ ನ 

ಮತ್ತು ಇಂದಿನ ಅನುಭವ ತತ್ವ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆ ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಸೇತುವೆಯನ್ನು 

ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸ ಈ ವೈಚಾರಕನದು. 

ನಿದೇಶಗಳ ವೈ ಚಾರಿಕರು 

ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ _ ವ್ಲೈಚಾರಿಕ ವಾಜ್ಮಯದ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಾಗಿ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ 

ದೇಶಗಳ ವೈಚಾರಿಕ ವರ್ಗಗಳ ಬಗೆಗೆ: ನಾಲ್ಕು ಮಾತು ಅಪ್ರಾಸ್ತು ತವೆನಸಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲವೆಂದು 

ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಧಾತು-ಜಾತಿ 

ಮತ್ತು ಮೂಲ್ಯವು ಅನ್ವಯ. ವ್ಯತಿರೇಕಗಳ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತಾನಾಗಿಯೇ 

ಪರಿಸ್ಸುಟವಾಗುವಂತೆ ಆದರೆ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ದಾರಿ ಸುಗಮವಾದಂತಲ್ಲವೇ? 
ಇಂದಿನ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ "ವೈ ಚಾರಿ ಎಂಬ ಪದ ಪ್ರಯೋಗವು ಮೊದಲು ರೂಢಿಗೆ 

ಬಂದದ್ದು ಫ್ರಾನ್ಸಿನಲ್ಲಿ... ರೂಸೋ, ವೊಶ್ಟೇರ, ಮೊಂಟಿಕ್ ಮುಂತಾದ ವಿಚಾರ 
ವೇತ್ತರು ಎಬ್ಬಿಸಿದ ವಿಚಾರಕ್ರಾಂತಿಯ ಪರಿಣತಿಯು ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ 
ರಾಜ್ಯಕ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಕಳೆದ; ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸಕ್ಕೆ ಆದ 
ಪರಾಭವದಹಿಂದೆ ಅಂದಿನಫ್ಲೆಂಚ್ ನ ನೈಚಾರಿಕರ « ಲೈೆತಿಕ ಅವನತಿಯೇ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು 
ಈ ಹಾನಿಯನ್ನು ಯುದ್ಭೋತ್ತ ರ ಫ್ರಾನ್ಸದ ಮೇಧಾವಿಗಳು ಜನರಲ್ ಡಗಾಲನೊಂದಿಗೆ 
ಸಹಕರಿಸಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡರು. ಕಳೆದ ತರೆಮಾರಿನವರ ಕ ಕೈತಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಾ ಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನು 
ಪಡೆದುಕೊಂಡರು ಆದರೆ ಆಗಲೂ ಈಗಲೂ ಫೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ವೈಚಾರಿಕನ ಪ್ರ ಪ್ರತಿಕಾರ. ಸ್ರತಿಕ್ತಿ ಯ 
ರಾಜಕೀಯ ಶಂಕೆಯೇ ಅಗಿದೆ. ಫ್ರೆಂಚ್ ವೈ ಚಾರಿಕ ನು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಾಣಿಯು. 

ಇಂಗ್ಲಂಡದ ವೈ ಚಾರಿಕನ ಲಕ್ಷಣ ತುಸು ಭಿನ್ನ, ಅವನ ರಾಜಕೀಯ ಬಣ ನವೇನೇ 
ಇರಲಿ, ಇಂಗ್ಲಿ ಷ ವ್ಥ ಚಾರಿಕನು ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿ ಇರವ ಸಂಸ್ಕ್ರಕೆ ಗಳ ಬಗೆಗೆ ಚಿಂತಿಸುವನು. 
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ಬರ್ಕ, ಮಿಲಾ, ಮೊರ್ಶೆ, ರಸ್ಕಿನ್, ಲಾಸ್ಕಿ, ರಸೆಲ” ಇವರದೆಲ್ಲ ಇದೇ ದಾರಿ. 
ಇನ್ನು ಅಮೇರಿಕೆಯ ಬೌದ್ಧಿ ಕರು ತುಳಿದ ದಾರಿಯೇ ಬೇಕೆ ಅಮೇರಿಕೆ 

ಯಂತ್ರಗಳ ನಾಡು. ಮಾನವನ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಹಜ ವೈವಿಧ್ಯಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು 
ಯಾಂತ್ರಿಕ ದಕ್ಷತೆಯೂ ಬಹುಗುಣಿತ ಫಲವನ್ನು ಸೀಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಷ ಮತೆಯೂ 
ಆಕ್ರಮಿಸಿರುತ್ತ ಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಮಾನವನೇ ಒಂದು ಗಣಕಯಂತ್ರ-ಕಂಪ್ಯೂಟರ-ಆಗಹತ್ತಿ ದ್ದಾನೆ 

ಮಾನವ್ಯದ ಲೋಸ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಹ್ರಾಸ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸೇ ಇಲ್ಲದ ಯಾಂತ್ರೀಕರಣದ 
ಪ್ರಸಾರ ಅಮೇರಿಕೆಯ ವೈಚಾರಿಕತೆಯ ವಾತಾವರಣ. 

ಇಂಥ ಅಸಹ್ಯ ಅಸಹಾಯ ಸತ್ಪಿವೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಚೌದ್ಧಿ ಕನ 
ವಿಚಾರ ವೈಖರಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತವೆ. ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಯಾಂತ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸಂಘೀ 
ಕರಣದ ಶಿಶುವು ಅನ್ಲಿಯ “ಸಂಥೀಯ ಮನುಷ್ಯ |” ಅಮೇರಿಕನ ನೈಚಾರಿಕನ ಮಾದರಿ 

ಗಳು ಎರಡು : ಒಂದು ಸರಕಾರ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರೋದ್ದಿನೆಗಳ ಬೃಹತ ಕಾರ್ಪೊೋ 

ರೇಷನ್ಗಳಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತಿಳಿಮೋ ತಿಳಿಯಸೆಯೋ ಮಾರಿಕೊಂಡನನು. ಇನ್ನೊಂದು 
ಜೀವನವು ವ್ಯರ್ಥವೆನಿಸಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ತಬ್ಬಲಿಗಳಂತೆ ಅಲೆ 

ದಾಡುವ ಹಿಸ್ಟಿ | 

ಮೊದಲನೆಯ ವಾದರಿಯು ವೈ ಚಾರಿಕೆನು ಅನ್ಲಿಸ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಯ ಭಾಷೃಕಾರನು 
ಅಥವಾ ಸಮರ್ಥಕನು. *ಅರ್ಥಸ್ಯದಾಸ್ಯ' ನಾದವನು ತನ್ನ ದಾಸ್ಯವನ್ನೇ ಅರಿಯ 

ದವನು. ಇಂಥ್ಯ ವೈಚಾರಿಕನು ಮಾನನೀಯ ಮೂಲ್ಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವದರಲ್ಲಿ 

ಅಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವನು. ಹಿಂದಿನ ಜೆಫಂ"ಸನ್, ಲಿಂಕನ್, ಫ್ರಾಂಕ್ಲೆನ್, ವಿಲಿಯಂ 

ಜೇಮ್ಸರಿಂದ ಇಂದಿನ ಜಾನ ಡ್ಯೊಯಿಯವರೆಗೆ ಮೆರೆದ ಮಹಾಮೇಧಾವಿಗಳೆ ವಿಚಾರ 

ಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದ ಮಿದುಳು, ಇಂದು ಅಮೇರಿಕನ ವೈಚಾರಿಕನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಕ್ರಯ 

ಅಥವಾ ಆತ್ಮವಥೆಗೆ ಉದ್ಯಕ್ತನಾದುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ! ಅಮೇರಿಕೆಯ ಪ್ರಭಾವ 

ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮಾಯಾಜಾಲವು ಬೀಸಿದಸ್ಸೆಲ್ಲ ಇಂದು ಕಂಡುಬರುವದೇನು ? 

ಜಡವಸ್ತುಗಳು ಜೀವುತ ಮಾನವ ಪ್ರಸಂಚದ ಬೆನ್ನೈರಿ ವೈೆಹಾಳಿಗೆ ಹೊರಟ ದೃಶ್ಯ ! 

ಈ ಬಿಸಿಲುಗುದುರೆಯ ಸವಾರಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಒಯ್ದಿದೆ? ಬಾಳಿನ ಅಸಂಗತಿ ಅರ್ಥ 

ಶೂನ್ಯತೆಗೆ, ಆಧುನಿಕ ಅಘೋರಿಸಂಥಕ್ಕೆ, ಲೈಂಗಿಕ ಸ್ವೇಚ್ಛಾ ಚಾರ ಹಿಂಸೆ ಮಾದಕ 

ದ್ರವ್ಯಗಳ ಸೇವನೆಗೆ (ಇಲ್ಲವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಮಹೇಶಯೋಗಿ ಮತ್ತು 

ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಗಳೆ ಸಮಾಧಿ ಸಂಮೋಹನೆಗೆ) ಅಥವಾ “ಮನುಸ್ಯರೂಪೇಣ ಮೃಗಾ ॥ 

ಚರಂತಿ” ಯ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ! 

ಮಾನವೀ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಮೂರು ಹಂತಗಳು 

ವೈಚಾರಿಕತೆಯ ದೃಸ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾನವನ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ನಿಕಾಸವು ಮೂರು ಹಂತ 

ಗಳಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಆಗಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯ ಹಂತ : ಔವ್ಯೋಗಿಕರಣದ ಪೂರ್ವದ್ದು. 
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ಎರಡನೆಯದು ; ಔಷ್ಯೋಗೀಕರಣದ ಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಉ.ಟಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು 

ಮೂರನೆ ಸದು : ಔನ್ಯೋಗೀಕರಣದ ಆಧುಶಿಕ ನಾಗರಿಕತೆಯನ್ನೇ ಹೇಸಿ ನಿರಾಕರಿಸಿ 

ಮರಳಿ ಮೂಲದ ಸರಳೆ ಜೀವನದ ಹಂಬಲದ್ದು. 

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣನೆ ಬಂದು ಶತಮಾನ ಕಳೆಯಿತು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ 

ಬಂದು ಕಾಲು ಶತಮಾನ ಕಳೆದರೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇನ್ನೂ ಎರಡನೆಯ ಹಂತದ 
ಹೆತ್ತಿರವೇ ಸುಳಿಯುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಸೋಜಿಗವೆಂದರೆ, ಈಗಾಗಲೆ ಅವರ ಕೆಲವೊಂದು 

ಭಾಗ ಮೂರನೆಯ ಹುತದಲ್ನಿಯೂ ಸುಳಿದಾಡುತ್ತಿ ದೆ. ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣ 

ವೆಂದರೆ ನಮಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದತ್ತ ಮುಂದೆ ಒಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಾಶಕ್ತಿಯು... 

ಮಹಾತ್ಮಾಜೀ-ಔಸ್ಯೋಗೀಕರಣನಿಂದ ಉಟಾಗುವ ಸುಕೀರ್ಣ ಆಧುಶಿಕ ನಾಗರಿಕತೆ 

ಮತ್ತು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸುಸ್ಕೃತಿಗಳಿ:ದ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂದೆ ಒಯ್ಯೆಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ 

ಹೆಣಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂದು ವಿನೋಬಾ ಸರ್ವೋದಸು ಸಮಾಜ ಇದೇ ಮೂರನೆಯ 

ಪ್ರಶ್ಞೆ ಯ ಫಿದರ್ಶನ. 

ಈ ಮೂರೂ ಪ್ರ ಜ್ಞೆಗಳ "ಪ್ರಸ್ಥಾನ, ಭಾರತದ ಉಪಬಿ-ಬವಾದ ಕನ್ನಡನಾಡಿನ 

ವೈಚಾರಿಕ ಪ್ರಸಂಚದಲ್ಲಿ_ಅದರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾದ ವಿಚಾರಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಡಮೂಡಿದೆ. 
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ತರ ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಮಾಶೋಚನೆಗೆ 

ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಪೂರ್ವ ಯುಗದಲ್ಲಿಯ ಅಂಥ ಸಾಧನೆಯ 

ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಾಗಿ ಈ ಬಗೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ 

ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬಳಿಕ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳ ಆಧುನೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೂ ಆದ 

ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ನಿಚಾರಸಾಹಿತ್ಯದ ಗತ್ತು. ಗೊತ್ತುಗಳನ್ನೂ ತುಸು ಗುರುತಿಸಬೇಕು. 

ಒಟ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಪ್ರಸಂಚಕ್ಕೆ ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ಶತಮಾನವು 

ಒಡೆದೆದ್ದು ಒಪ್ಪುವ ದಾರ್ಶನಿಕ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾ ̀ಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಸರ್ವವ್ರ ಅಂದಿನ 
ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಹೊಸ ವಿಕ್ರಮವು ತರ್ಕಕ್ಕ್ಯೂ ಧರ್ಮ 
ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೂ ಆಹ್ವಾನವಿತ್ತು, ಈ ಆಹ್ವಾನವು ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಬೇರನ್ನೇ ಕೆದಕಿ ನೋಡುವ 
ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮೂಲ್ಯಗಳನ್ನೇ ಶಂಕಿಸುವ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿತು. ಒಂದೊಂ ಇ 

ದಾಗಿ ಅಂದಿನ ಪ್ರಚಲಿತ ಮತ ತತ್ವ ಪ್ರಾಣಾಲಿಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದೇಹದ, ಸರಿಪ್ರಶ್ನಿಯ ಆ 

ಗಂಡುಗೊಡಲಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಹತ್ತಿದವು. 
ಈ ಪ್ರೆರೋಹಿತರು ಸರಳಜೀವಿಗಳಲ್ಲ. ಅವರ ಜ್ಞಾನವೆಂದರೆ ಬರೇ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ[? 

ಅಂದನು ವೋಲ್ಟೇರ. 

ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಇತಿಮಿತಿಗಳು ಜ್ಞಾನ್ರಿತ್ವದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. “- 
8181106 66107711005 ೦೦೧5010057055' ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಯುಗ 
ದಿಂದ ಯುಗಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಮನ್ವತಂತರ ಒದಗಿ ಬರವನೇಕೆ ? ಮಾನವನ ಬಾಳಿನ 
ನಡಿಯಚ್ಚು ಹೊಸ ಎರಕದಲ್ಲಿ ಹೊಯ್ಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯುಮ ಯುಗದ ಬದುಕಿನ 
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ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಅಂದಿನ ಸರಂಜಾಮು (ಪಾಳೆಯಗಾರಿಕೆಯು 
ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಿಚಾರ ಸರಣಿಯನ್ನೂ ಅದರಿಂದ ಮುಂಡೆ ಬ್ರಹ್ಮ 
ಜ್ಞಾ ನದ ಪ್ರ ಮೇಯಗಳನ್ನೂ ರೂಪಿಸಿತು. ರಾಜಸಕ್ಕೆ, ಈಶ್ವರೀಸತ್ತೈ, ಮಠೆಮಾನ್ಯ... 
ಮನ್ತೆಯರ ಸಕ್ಕ, ಥಿರಂಕುಶ ಪ್ರಭುತ್ವ, ಹೆಕ್ಕಿಗಿಂತ ಕರ್ತವ್ಯದ ಮಹತ್ವ, ಸ್ವಾಮಿನಿಷ್ಟೆ, 
ವರ್ಗ (ವರ್ಣ) ವೈಸಮ್ಯ, ಭಾವಿಕತೆ, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಶರಣತ್ವ. ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಸಡಿಯಚ್ಚಿನ 
ಅಂಗಗಳು. 

ಅದೇ ಔಷ್ಯೋಗಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಯು ಅದರ ಬೆನ್ಟಿನ ವ್ಯಾಪಾರ-ವಾಣಿಜ್ಯದ 
ದೇಶಾಂತರದ ಸಂಪರ್ಕವು ಮಧ್ಯಮವರ್ಗವನ್ನು ಪ್ರಜಾಸ್ರಭುತ್ವವನ್ನೂ ವ್ಯಕ್ತಿ 

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನೂ ಅದರ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಕಿವನನ್ಫ್ಟೂ 

ತಮ್ಮೊಡನೆಯೇ ತರುಮತೆ ಆಯಿತು. ನಿನ್ನ ಮತವನ್ನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೇರಲು ಹೆಣಗಿದರೆ 

ನಾನು ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಪಣಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಭಔಓಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಮತ 
ವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಥಿನ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನಾದರೂ 

ತೆತ್ತು ಹೋರಾಡುಕ್ತೇನೆ !” ಇದು ನಿಚಾರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ವೀರ ಪಥ. 
ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಥವನ್ನೋ ಮತವನ್ನೋ ಪೈಮಾಣವೆಂದು ತಶೆಗಿಟ್ಟು ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ 

ಮಿದುಳನ್ನು ಅಡವಿಟ್ಟು ಬಾಳದೆ ಅಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ವತಃ ಸಿದ್ಧ ವೆಂಬ ವಾದಾತೀತ ತತ್ವಗಳನ್ನು 

ತಥ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಶಯದ ಕುಲುಮೆಯಲ್ಸಿ ಕುದಿಸಿ ವಿವೇಕದ ಜರಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಸಿ ತರ್ಕದ 

ಒರೆಗಲ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿ ಶೋಧಿಸಿ ನೋಡುವದು ವಿಚಾರವಾದಿಯ ಚಟವಾಯಿತು. “ಪುರಾಣಂ 

ಇತ್ಯೇವನ ಸಾಧು ಸರ್ವಂನ ಜಾಪಿ ನೂನಂ ನವಂ ಇತಿ ಆವದ್ಯಂ? ಎಂಬ ಕಾಲಿದಾಸೋ 

ಕೈಯು ನಾಟ್ಯ ಪ್ರಯೋಗದ ಬಗೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಜೀವನ ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲರಂಗಗಳಿಗೂ 

ಅನ್ವಯಿಸುವುತಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ನಿನೇಕ ವಿಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ಬುನ್ಹಿ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ಯುಗ 

ವನ್ನು ಬರುವುತೆ ಮಾಡಲು ಸಂದೇಹ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿತು. 

ಅಂತರ್ಮುಖವಾದ ಚಿತ್ತವು ಬಹಿರ್ಮುಖವಾಯಿತು. ಆಕಾಶದತ್ತ ನೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಯು 

ಭೂಮಿಯತ್ತ ಹೊರಳಿತು. ಪರಶೋಕಕ್ಕಿಂತ ಇಹಲೋಕದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವದ 

ಘಟನೆ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರಸ್ಯವೂ ಆಸಕ್ತಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು. 

ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನವನು ಸರುಪರೆಯಿಂದಲೂ ದೈವವಾದಿ. 
ತಾನೂ ಉತ್ತಿ ಬಿತ್ತಿ ಏನೇ ಗ್ಬೆಮೆ ಮಾಡಿದರೂ ಏನು ಬಂತು? ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಳೆ 

ಬಂದರೇನೇ ಬೆಳೆ. ತನ್ನ ಬದುಕು ದುಡಿಮೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಜೂಜು. ದೈವ ಕಣ್ಣು 
ತೆರೆದರೇನೇ ಭೋಗಭಾಗ್ಯ. ಪುರುಷ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನು ಮಹಾ? ಈ ಅಸಹಾಯಕತೆಯ ದೈವ 
ವಾದವು ಅವನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಜೀವನದ ಸರಿಪಾಟಿಯೂ ಅವನಿಗೆ ಕಲಿಸಿದ ಪಾಠೆ. ಇಂಥ 

ಜನ ಪೌರುಸಕ್ಕಿಂತ ಅನೌರುಷೇಯದಲ್ಲಿ, ಅಧಿಭೌತಿಕನ್ಧಿಂತ ಆಧಿಸ್ಪನಿಕದಲ್ಲಿ, ಇದಕ್ಕಿಂತ 

ಪರದಲ್ಲಿ ನೆರೆ ನಂಬಿ ನಡೆವುದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವು. 

ಆದರೆ ಉಸ್ಯೋಗ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಪೌರುಷ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ 
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ನಂಬುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಶ್ರಮದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನುಯತ್ನದ ಯಶಸ್ಸನ್ನೂ ಕಣ್ಣಾ ರಿಕಾಣುತ್ಕಾನೆ. 

“ಮಾಡಿದ್ದುಣ್ಣೋಮಾರಾಯಗನವನು ಮಿನಿಟಗೊಂದು ಕಾರನ್ನೋಯಂತ್ರವನ್ನೋ ಸಿದ್ಧ 

ವಸ್ತುವನ್ನೋ ನಿವಿರಿಸುತ್ತಾನೆ. "1 ೩10 (126 0801810 ೦181%)/ $01--"1135108 

0818) ೫೩೬೦' ಎ:ಬ ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಅವನಲ್ಲಿ ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ವಿಜೃಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. 

ಇನ್ನು ಔಸ್ಯೋಗಿಕೆ ಯುಗದ ಇತರ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳು ಇದ್ದರೂ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ 

ಆದರಿಸುವ ಬುದ್ದಿಬಲ ಮತ್ತು ಯುತ್ರಬಲ ಮತ್ತು ಸಂಘಬಲವು ತನ್ನಲ್ಲಿದೆಯೆಂಬ 

ಕುರುಡಲ್ಲದ ನಂಬಿಕೆ ಅವನ ಬದುಕಿನ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. 

ಇಂಥ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಿ:ದ ವೈಚಾರಿಕತೆ ಒಡಮೂಡುತ್ತ ದೆ. ತನ್ನ ಶಂಕೆಯ ಶಂಖವನ್ನು 

ಊದಿ ತರ್ಕದ ಬಿಚ್ಚುಗತ್ತಿಯನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಮಾನವನನ್ನು ಅತಂತ್ರಗೊಳಿಸಿದ ಹತಾಶ 

ಗೊಳಿಸಿನ ಅಚಾರಬದ್ಧ ಧರ್ಮಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೇರಿಗೇ ಬೀಸುತ್ತದೆ. ಮುಂಚೆ ಈ ಪ್ರಖರ 

ಪ್ರಭಾವನ್ರ ಧರ್ಮದ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಮೀರಿ ಅನುಭವದ ಇತರ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಹಬ್ಬುತ್ತ ದೆ. 

ಹೀಗೆ ವಿಶೇಷತಃ ಯೂರೋಪನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಸುಸ್ಥೆಯ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರದ ಉಕ್ಕಿನ ಹಿಡಿತವೂ 

ಉಸಿರುಗಟ್ಟುವ ಬಿಗಿತವೂ ಸಡಲಿಸಿದಾಗಲೇ ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿ ಕೋನಗಳು ನಿಕಾಸಗೊಂಡೆವ್ರೆ. 

ಜಿಜ್ಞಾಸೆ, ನಿಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಪ್ರಯೋಗ, ಪರಿಶೋಧನೆ, ಪರೀಕ್ಷೆ, ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳ ದಾರಿ ಹಿಡಿದು 

ಜ್ ಮಿುಚಿನ, ಬಳ್ಳಿಯು ಸಶ್ಚಿಮನ ಅಂತರಿಕ್ಷವನ್ನು ತಬ್ಬಿ ಹೆಬ್ಬಿ ಬೆಳಕನ್ನೂ 

ಕೀಡಿಶು. 

ನನ್ಮು ವೈಚಾರಿಕತೆಯ ಪ್ರತಿಗಾಮಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ 

ಆದರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆ ೆ  ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕುದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ 

ಕೂಡಿಯೇ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವೈಚಾರಿಕತೆ ಜಾಗೃತವಾದದ್ದು ಒಂದು ರೀತಿ ಪ್ರತಿಗಾಮಿ 

ಯಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಮೊದಲಿಗೆ 

ಜಾಗೃತವಾಯಿತು. ಇದು ಅಧಿವಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ದಾಸ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಳಲುವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ 

ಮೊದಲನೆ: ವ್ಯಗ್ರತೆ ರಾಜಕಾರಣವೇ. ಅಜೀರ್ಣ ಅಗ್ನಿ ಮಾಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಬಳಲುವವನಿಗೆ 
ಕಾಡುವ ಅನ್ನದ ಚಿಂತೆಯಂತೆ. 

ಪರಕೀಯರ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ದಾಸ್ಯವನ್ನು ತೊಡೆದು ಒಗೆಯಬೇಕೆಂಬ ಜಾಜ್ವಲ್ಯ 
ಮಾನ ತ್ವೇಷವ್ರ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ)ವಾದದ ತತ್ವವಾಯಿತು. ಬ್ರಿಟಿರ್ಣ ಸಕ್ತೆಯನ್ನು 

ಧಿಃಕರಿಸುವದರೊಂದಿಗೇ ಆ ಸಕ್ತೆಯೊಂದಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಬಂದ ಆಧುನಿಕ ನಾಗರಿಕತೆ 
ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಧಿಃಕರಿಸುವುದೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ದ್ಯೋತಕನೆಂದು ನಾವು ಅಭಿಮಾನ 

ದಿಂದ ಭಾವಿಸಿ ನಡೆದೆವ್ರೆ, 
ಅರವಿಂದ ಘೋಷರೇನು, ಅಸ್ನಿಬೀರುಂಟ ಅಮ್ಮಾರೇನು, ತಿಲಕರೇನು 

ಗಾಂಧೀಜಿ ಏನು. ಎಲ್ಲಲೂ ಭೆಗವ್ನ್ಸೋತೆಯಿಂದತೆ. ಭಾರತೀಯ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಿಂದಶೇ 
ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ಸನಾತನಿಯಿರಲಿ, ಸುಧಾರಕನಿರರಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಪೂರ್ವದ 
ನಮ್ಮನಿಚಾರ ಜಾಗೃತಿಯು ಮೂಲತಃ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವರೂಸನದ್ದೇ ಇತ್ತು. ನಿನೇಕಾನಂದ 
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ರಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಶೈದ್ದಾನಂದ, ಸಹಜಾನಂದರವರೆಗೂ, ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮತೀರ್ಥರಿಂದ 
ಸ್ವಾನಿ ರಮಾನಂದ ತೀರ್ಥರವರಕೆಗ್ಯೂ ಲಾಲಾ ಲಜಸತೆರಾಯರಿಂದ ಲಾಲಬಹಾದ್ದೂರ 

ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳವರೆಗೂ ಮದನನೋಹನ ವಾಲವಿಸಯು ತಿಲಕ್ಕೆ ಕೇಳಕರ್ಕ, ಸಾವರಕರು 

ಗಂಗಾಧರರಾವ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ -ಗಾಂಧೀಜಿಯಿಂದ ಡಿ. ವಿ. ಜಿ. ವಕೆಗೂ ಹಿಂದೂ 

ಧರ್ಮದ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಸಂಥವನ್ನೇ ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಡಿದವರೇ. ಇನ್ನು ಈ "ಹಿಂದೂ? 

ಎಂಬುದರ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಬೇಕೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದ್ದಿರಬಹುದ್ಕು. ಈ ಕಟುವಾದ ಸತ್ಯವು 

ತೋರುವಷ್ಟು ತಿಳಿಯಲು ವಿಚಿತ್ರವೇನಲ್ಲ. ಚಿತ್ತರಂಜನ ದಾಸರೂ ಸುಭಾಸಚಂದ್ರ 
ಜೋಸರೂ ರಾಷ್ಟ ವಾದದ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಭಾವಲಯವನ್ನು ಕಂಡವರೇ 
ಅರನಿಂದ ಘೋಷರ ವಾನಸಪುತ್ರರೇ ಎಂದರೆ:ತಫ್ಪಿಲ್ಲ! 

ಇದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಜವಾಹರಲಾಲ, ಒಬ್ಬ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯರಂಥ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವರು 

ಗೌರವಾಸ್ವಿ ತ ಅನವಾದವಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಇಂಥವರ ಸಾಹಸ ಅದೆಷ್ಟೇ ಧೀರೋದಾತು 

ವಿದ್ದರೂ ಮಹಾಸ್ರವಾಹದ ಥಿಟ್ಟನ್ನು ನಡೆಯನ್ನೂ ಬದಲಿಸುವದು ಅವರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ 

' ವಿದ್ದಿಲ್ಲ. 
ನನ್ಮು ರಾಜಕೀ`ು ರುಗದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಪ್ರವೇಶವಾಯಿತು. ಅಂಗ್ಬೈ ಅಗಲದ 

ನೋಡದಂತೆ ಅವರು ದಿಗಂತದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಭರಭರನೆ ದ್ಯಾವಾ 

ಪೃಥ್ವಿಯನ್ನೇ”ಉದ್ದ- ಅಗಲ ವ್ಯಾಸಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಚಂಡಮಾರುಕನಾಗಿ ದೇಶದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 

ತುಮುಲನೆಬ್ಬಿಸಿದರು. ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನಾಗಿ ತತೆಎತ್ತಿ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುವಂತೆ 

ಮಾಡಿದರು. ತಮ್ಮ ಆಂದೋಲನಗಳ ಫಲವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಭಯ 

ಗೊಳಿಸಿದರು. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲಸಲ ನಾವು ಮನಸಾ ಸ್ವತಂತ್ರರಾದೆವು. 

ಆದರೂ ಈ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಬದಿ ಇದೆ. ಈ ಅಭೂತ ಪೂರ್ವ' ರಾಜಕೀಯ 

ಜಾಗೃತಿಯ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಯುಗವೊು ಒಂದು ವೈಚಾರಿಕ ಹಿನ್ನಡೆಯನೂ 

ತಂದಿತು. ಆತನಕ ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ, ಫಿರೋರುಶಾಹ ಮೆಹತಾ, ಮತು 

ಗಾಂಧಿಯವರು ಗುರುಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಗೋಖಸೆ ಪ್ರಭ್ಛೃತಿಗಳು ರೂಢಿಗೊಳಿಸಿದ ತರ್ಕ್ 
ನಿಷ್ಟ "ಲಿಬರಲ್? ವಿಚಾರಧಾರೆಯ] ಲೋಪವಾಗಿ, ಗಾಂಧಿಯುಗದೆ ಇಂದಿಗೆ ಅನೇಕ್ಷಿತ 

ವಾಗಿಯೋ ಅನಪೇಕ್ಷಿತವಾಗಿಯೋ «ಹೊಸ ಅಂಧಕಾರ ಯುಗ? ಬಂದು ಕವಿಯಿತು. 

ಗಾಂಧೀಜಿ ಎಂದೋ ಬರೆದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಹಿಂದೂ ಸ್ವರಾಜ್ಯ? ಓದಿದರೆ ಈ ಹೊಸ 
ಅಂಧಕಾರ ಯುಗದ ಕಲ್ಪನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಬರುತ್ತ ದೆ. «ಗಾಂಧಿ ಮಹಾತ್ಮರ 

ಬೀಜಮಂತ್ರವದು? ನಾಗರಿಕತೆಯ ವಿರುದ್ಧ, ಆಧುರಿಕತೆಯ ನಿರುದ್ಧ, ಯಂತ್ರೆಯುಗದ 

ನಿರುದ್ಧ, ಬೃಹತ್ ಔನ್ಯೋಗೀಕರಣದ ವಿರುದ್ಧ ಅವುಗಳಿಂದ ನಿಷ್ಪನ್ನವಾಗುವ ತರ್ಕಶುದ್ಧ, 

' ಪ್ರೆಯೋಗಸಿದ್ದ ಭೋಗನಿಷ್ಟ ಲೌಕಿಕ ಆಚಾರ .-ನಿಚಾರಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೃದೆ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕಟಿ 

ವಾದ ಬಂಡಾಯವೇ ಆಗಿತ್ತು. 

ಇದು ಗುರಿಯ ಮಾತಾಯಿತು. ಅದರ ದಾರಿಯೂ ಅಂತಹದೇ ತರ್ಕಾತೀತ 

ಶೃದ್ಧಾಮಯ ಭಾನಿಕತೆಯದಾಗಿತ್ತು. ಚರಖಾ; ಖಾದಿ ಸಫಾಯಿ, ಸಾಪ್ತಾಹಿಕಮೌನ್ಯ 

2 
ತ್ 
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ಗ 

ಉಪವಾಸ ವ್ರತ, ರಾಮಧುನ್ ಆಶ್ರಮ ಜೀವನ ನಿಷ್ಟುರ ಸರಳ ಆಹಾರ---ವಿಹಾರೆ (?' 

ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅವಲಂಬಿಸಿದ ಮಹಾತ್ಮರ ಒಳದಥಿ-ಈ ಸರಿಯ ಚಳವಳಿಯು ವೈಚಾರಿಕತೆಯ 

ನಿರಂಕುಶ ಗತಿಯನ್ನೇ ಮೊಂಡ ಮಾಡಿದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸ್ವರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡುವ 

ಭಾರತವೆ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಿಗಳ ತಿಬಿರವಾದಂತೆ "ಅಲ್ಲಿ ಯ ಬದುಕು “ಸತ್ಯದ ಪ್ರಯೋಗ' 

ವಾಯಿತು. 

ಆದರೆ ಇದು ವ್ಳೆ ಜ್ಞಾನಿಕ ಸತ್ಯವಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನಂ ಸತ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 

ಸಾಧ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಸಾಧನಗಳಿಗೇ ಪರಮ ಪಟ್ಟ. ಗಾಂಧೀಜಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ 

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಂದುಕೊಡಲಿಕ್ಟೇ ಹುಟ್ಟಿ ಎಸ ಭಾರತ ಅವರಿಗೊಂದು ಪ ರ್ರಯೋ 

ಶಾಕೆಯಾಯಿತು. ಅವರು ಡು ನಿನೋಚನೆಗಾಗಿಯೇ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸತ್ಯ-ಅಹಿಂಸೆ 

ಗಳ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಯೋಗದ ಮಹರ್ತಸಾಧನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಅವರ ಈ ಪ್ರಯೋಗ 
“0 506 06 1200 10 1೬00'' ಇತ್ತು. 

ಇದರಿಂದ ಆದದ್ದು ಏನು? ಅವರನ್ನು ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯ ಹೋರಾಟ 

ಮುಂದಾಳು ಎಂದು ಒನ್ಬಿಕೊಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಾತ್ಮನೂ ಮಹಾತ್ಮನಂತೆ ನಟಿಸಲು 
ಹೊರಟನು. ಅಂಧಸೃದ್ಧೆಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಡೆಂಭಾಚಾರದಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡನು. 

ಇದರಿಂದ ಮೂರ್ಯರು ಆತ್ಮಮಚನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಧೂರ್ತರು ಪರವಂಚನೆಯಲ್ಲಿ 
ತೊಡೆಗಿದರು. ತರಬೇತಿಯನ್ನೂ ತುಂಬ "ನಡೆದರು | ನ ತ 

ಇದು ಗಾಂಧೀಯುಗದ ಫಿಂವೆಯಲ್ಲ.. ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಂತಿಕ ಸಮೀ 
ವೈಚಾರಿಕತೆಯ ಪ್ರಗತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 7/)/ ೦೫11105 ॥£70% 126 0011೯ (3 
113) ೩6001001 ಅಂದಿದ್ದರು. ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ಈ ವಚನವೇ ನಮಗೆ ಒಂದುಸ್ರಶಸ್ತಿ. 
ಬೆಂಕಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಗೆಯೂ ಸುತ್ತಿ ಕೊಂಡು ಇರುವಂತೆ ಗಾಂದ್ಲೀಯುಗಟ್ಟ ! 

ನಮ್ಮನ್ನು ಅವರಿಸಿದ ಅದರ ಗಾಢಭ ಇಯೆಯಾದ ಈ ಶೆ ಶ್ರದ್ಧಾಮಯ, ರಹೆಸ್ಯವಾ 
ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಕತೆಯ ಅನುಷ್ಟಾನದ ಅನರಿಹಾರ್ಯ ಅಂಗವನ್ನು ನ್ನು ನಾವು ಗಮಸಿಸಬೇಕಾ 
ಬಂದಿತು. 

ಗಾಂಧೀಜಿ ಕಲಿಸಿದ ಈ ಮಂತ್ರವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ತ್ರ್ಯಾದ ರಾಜಕೀ 
ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಒಂದು ತಿರುಮಂತ್ರವಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬೌದ್ಧ 
ಶಜಸ್ಸು . ಮಂದವಾಯಿತು. ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಸ ಕುಂಠಿತವಾಯಿತು, ಚಿಕಿತ್ಸ 
ವೃತ್ತಿಯು ಯು ಕೆಲವಟ್ಟಿ ಗೆ ದಮನಹೊಂದಿತು. 

ಸ್ವಾತಂತ್ರ , ಪೂರ್ವದ ವೈಚಾರಿಕ ವೆ ಓೈಭವ 
ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ತ ರ ಕಾಲಸ್ಯಿಂತ ಪೂರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಪಾಶಾ 

ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ 'ಓಹಿಷ್ಕಾರದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮ ಜನ ಅಪೂರ್ವ ವೈಜ್ಞಾ ಕಿ 
ವೈಭವವನ್ನು ಮರೆಯಿಸಿದ್ದು ನಾವು ಇಣುತ್ತೆ ವೆ. ಜಾ ರಾಧಾಕೃ ವ ಸ್ಚ್ಹನ್ರಂ 

ಶತ್ನ ವೇತ್ರ್ವ ರೂ ಡಾ.ಸಿ. ನಿ ರಾಮರ್ನರಂಥ | ನೋಬಲ್ ಜಾರಿಕೋಷ ವಿಜೇ 

| ಸ ಸ ನಿಗಳೂ ಡಾ. ಜೆ. ಸಿ. ಕುಮಾರಪ ಧೃನಿವರಂಥ ಗಾಂಧೀತತ್ವ ನಿವೇಚಕ 
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ಮಾನನೇಂದ್ರನಾಥ ರಾಯ್ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಮಾನವತಾವಾದಿಗಳೂ, ಡಾ. ಧನಂಜಯ 

ಗಾಡೆಗೀಳರಂಥ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಜ್ಞರೂ, ನಿನೋಬಾರಂಥ ದಾರ್ಶನಿಕರೂ, ಡಾ. ಕಾಣೆಯವ 

ರಂಥ ಧರ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ರೂ, ಡಾ. ಧರ್ಮಾನಂದ ಕೌಸಂಬಿಯವರಂಥ ವೌಲಿಕ ಪ್ರತಿಭೆಯ 

ವಿದ್ವಾಂಸರೂ, ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ ಮೆಹತಾರಂಥ ಭಾರತೀಯ ವಿಚಾರದ ಸಮಾಜವಾದದ 

ಮೀಮಾಂಸಕಾರರೂ, ದಿಗಂತ ವಿಖ್ಯಾತರಾದರು. ಜವಾಹರಲಾಲರ ಜನಪ್ರಿಯ ಜಗದ್ದಿ 

ಖ್ಯಾತ ಗ್ರಂಥಗಳು ಜೇಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವು. 

ಒಬ್ಬಾರೆ ಅಂದಿನ ವೈಚಾರಿಕತೆಯು ಪ್ರತಿಕಾರಾತ್ಮ ಕಪ್ಪ ತ ಯುದ್ಧೊ ತ್ಸಾಹಿಯ್ಕೂ 

ಕೆಲಮಲ್ಚಿಗೆ ಅದ್ಭು ತರಮೃವಾದ ಬೌದ್ಧಿಕ ಸಾಹಸವೂ ಆಗಿತ್ತು. ಅದರ ರೂಪ 

ಆಹ್ಹಾ ನ ರೀತಿ ಘೋಷಣೆ, ಧ್ವನಿ ಬುಡುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಧ್ವಜ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿಸ್ಮಿತೆಯ 

ದಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಅದು ಇಂದಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಯೇ ಸೃಜನ ನಿಧಾಯಕವೂ ಆಗಿತ್ತು. 

ಆದರೆ ಬೆರಗಿನಷ್ಟೇ ಬೇಸರದ ಸಂಗಾತಿಯೆಂದರೆ ಆಗಲೂ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಕುಲಪಿತ್ರ 

ರಾರೂ ಆಖಿ) ಭಾರತೀಯ ಮಹತ್ವದ, ಪ್ರಭಾವದ ಅಥವಾ ಪ್ರಯೋಜನದ ವಿಚಾರ 

ವೇತ್ತರನ್ನಾಗಲಿ, ಗ್ರಂಥಳನ್ನಾಗಲಿ ಉಂಟುಮಾಡಲಿಲ್ಲ. *೫/107೮ 186 0108೯ 

(10೩177 ೦ 70೩5೦0 1185 101 1081 115017 11) 61081) 608011 88766 ೦78 

1೩6 1801(' ಎಂದು ಗುರುದೇದ ರನೀಂದ್ರರು ವರ್ಣಿಸಿರುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸ್ವರ್ಗದ 

ಮಾತಿನಲ್ಲಿ “7೦/ ತೆಗೆದರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಪಂಚದ ವರ್ಣನೆಯಾದೀತು. ಇಲ್ಲಿ 

ವೈಚಾರಿಕತೆಯ ಸ್ವಚ್ಛ ಸೆಲೆಯು, ಸರ್ ಸಂಪ್ರದಾಯವೂ ಮರಳುಗಾಡಿನ ಶೂನ್ಯ ಮಳಲಿ 

ನಲ್ಲಿ ಎಂಸೋ ಕಾಣೆಯಾಗಿ ಹೋಯಿತು. 

ಆದಾಗ್ಯೂ ಎಂಥ ಕಗ್ಗ ತ್ತಲೆಯನ್ಲಿಯೂ ಕೆಲವು ತಾರೆಗಳು ಮುಸುಕಿದ ಮಚ್ಚಿನೊಳ 

ಗಿಂದಲೂ ಮಿನುಗದೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ದುರ್ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲವ 

ಧನ್ಯ ಅಪವಾದಗಳು ಅಂದಿನ ಶೂನ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೂ ಇದ್ದವು. ಅಂಥ ಹಿರಿಯ ಆಪ್ರತಿಮ 

ಅಸವಾದನೆಂದರೆ ಡಾ. ಎ. ವಿಶ್ವೇಸ್ಟರಯ್ಯನವರು. ಅವರು ಪೂರ್ತಿ ವಿಚಾರವಾದಿಗಳು, 

ಪುರೋಗಾಮಿಗಳುು, ಅತ್ಯಾಧುಶಿಕ ಶತಾಯುಶಗಳು, ವೈ ಜ್ಞಾ ಕಿ ಕ. ಮನೋಧರ್ಮ 

ದವರು. ಜನಕೆಯ ಭವ್ಯ ಭನಿತವ್ಯತೆಯ ಬಗೆಗೆ ದೂರದರ್ಶಿಯಾಗಿ ತಲಸ್ಸರ್ಶಿಯಾಗಿ 

ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದವರು. ನೇಹರೂಜಿ ಅವರನ್ನು 12101 0೦71106088 80618 

ಎಂದು ಕರೆದರು. ಈ ದೇಶದ ಯೋಜನಾಬದ್ಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮುತ್ರ ದ್ರಷ್ಟಾರರು 
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೆಯ್ಯನವರೇ ಸ್ವತಃ ಬರೆದೆ "800085(7001108 80-17618' ಎಂಬ ಒಂದೇ 

ಪುಸ್ತಕನ್ರ ಸಾಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ. 

ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿಚಾರದ ಅಗತ್ಯವನ್ನೂ ಮಹತ್ವವನ್ನೂ ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಚಂಡ 

ವಾಗ್ಮಿತೆಯಿಂದ ಸಾರಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯ ಕಹಳೆ 
ಯೂದಿದ ಅಂದಿನ ಬಂಟರು ಪಂಡಿತ ತಾರಾನಾಥರು. ಇವರ 4ಧರ್ಮ ಸಂಭವ? 

ಧಾರ್ಮಿಕಸ್ರಜ್ಞೆ ಬೌದ್ಧಿಕ. ಪೌರುಷಗಳ ಪ್ರಥಮ ಸಮಾಗಮನದ 6«ಸಂಭವ?, 

ಪ್ರೇಮಾಯತನ? ವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಆಯುರ್ವೆದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಜನಸೇವೆಯ ಪವಾಡ 
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ಗಳನ್ನು ವೂಡುತ್ತ “ಪ್ರೇಮ? ಪತ್ರಿಕೆಯು ಮುಖಾಂತರ ತಾರಾನಾಥರು. ಪ್ರಯೋಜನ 

ಕಾರಿಯಾದ ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಆದರೇನು ? ಈ ಪ್ರತಿಭಾ 

ಸೂರ್ಯನು ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅಸ್ತಮಿಸಿದನು. 

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಪೂರ್ವ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ವೈಚಾರಿಕ ಪಾತಳಿಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು 

ಮೇಶೇರಿಸಲು ತನ್ನ ಸತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವಿಂದ, ವಿಶಾಲವಾಗಿ ತೆಯಿ:ದ, ಅದಮ್ಯ ಸಂಘಟನೆ 

ಯಿಂದ ಸರ್ವಸುಗ್ರಾಹಕವಾದ ತೀಕ್ಷ್ಣ ದಾರ್ಶನಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಹೆಣಗಿದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ 
ಸತ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಡಿ.ವಿ.ಜಿ. ಅವರ ಬುದ್ಧಿ ವಾದಿ ಭೂಮಿಕೆಗೆ "ಗೋಖಶೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್” 

ಹೇಗೋ ಹಾಗೆಯೇ “ಜೀವನ ಸೌುದರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ? ಧನ್ಯ ಸ್ಮಾರಕನ್ರೆ. 

ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅಂದಿನ ಅಪ್ರತಿಮ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಉದಾರಮತ 

ವಾದಿ ಪಿ. ಕೋದಂಡರಾವ್. ಆದರೆ ಅವರ ಕಾರ್ಯ ಕೃತಿಗಳೆನ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆ 
ಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೇನು? ಈ ಕೆಲವು ಉತ್ತುಂಗ ಶಿಖರಗಳ ಆಚಿ_ಈಜೆ ಫೋರೆ 

ಕುದರನೇ. ಅತ್ತ ಹಿಮಗಿರಿಕಂದರವಾದ ಇತ್ತ ಗೊಂದಲಪುರ_ರಸ ಸಂಪ್ರದಾಯ 

ಸೌದರ್ಯೋಪಾಸನೆ ಶುದ್ಧ ಕಲಾತ್ಮಕತೆಯ ಲಲಿತ ಹಾಗೂ ಪಲಾಯನಪಸರ ಸಾಹಿತ್ಯ 

ವೆನ್ಲ ಹಿಮಗಿರಿ ಕಂದರನ ಬೆಡಗಾಗಿದ್ದರೆ ಕ್ವೇಷ್ಠ ದ್ವೇಷ, ರಭಸ ರಕ್ಕಸತನ, ರಾಜಕೀಯ 

ಧೂರ್ತತೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಡಂಭಾಚಾರ, ದೊಡ್ಡ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಬುದ್ದಿಯನ್ನು 

ಅಡಗಿಸುವ ದಕ್ಷ ಪ್ರಯತ್ಚೃ ಸ್ಹ್ವಜನಮೋಹ, ಅಂತರ್ದಾಹೈ ಪ್ರತಿಷ್ಟೆಗಾಗಿ ಪರದಾಟ 

ಇನ್ರೆಗಳನ್ನು ಮರೆಯಿಸುವ ದೇಶಭಕ್ತರ ದಶಾವತಾರಗಳ ಒಯಲಾಟ ಆ ಕುರಿತ 

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪ್ರಚಾರ ಪುಸ್ತಕಾದಿ ಶೀಘ್ರಸಾಹಿತ್ಯ, ಗೊಂದಲಪುರದ 
ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿಯಿತು. 

ರಾಷ್ಟ್ರಿ ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಪೋಷಕವಾದ ವಿಷಯೆಗಳು, 

ಅಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಗೂ ಅದರ ಜಾಗೃತಿಗೂ ಪೋಷಕವಾದ ಸಾ ತ್ಯುಕ್ಳೈ 
ವಸ್ತು ಒದಗಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು ಯಾವುವು ; 

1) ಭಾರತವನ್ನು ಬ್ರಿಟೀಷರು ಹೇಗೆ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಅವನತಿಗೆ 
ಕಾರಣರಾದರು)? ಚ 

2) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾವನೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಏನು? ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ಗತೇತಿಹಾಸದ 
ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಯಾವದು? 

ನಮ್ಮ ವೀರಗಾಥೆ ಚರಿತ್ರೆಯ ಉಜ್ವಲ ಪುಟಗಳು, 
ಇ ಈ ಸುದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕುಲಪುರೋಹಿತ ಶ್ರೀ ಆಲೂರ ವೈಕಟರಾಯಕರೆ 
ರ ಸಸ ಕಸವನ್ನೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆನೆಯಬೇಕು. ಒಂದು ತರೆಮಾರಿನ 

ಐ ದ್ರ ` ಪ ಬ್ ೬ ಕ ಸಾಲ ಸಷ ಅದು ತಿನ ಟ್ಟಿ. ಇದರ ಬೆನ್ಸ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಕಟನಾದ ಕರ್ನಾಟಕದ 
ಪ್ರಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹವೂ, ಇನೆರಡೂ ಗ್ರಂಥಗಳ ಓಜಸ್ತಿಯಾದ ಶೈಲಿಯೂ ಓದುಗರ 
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ಕಣ್ಣ ನ್ನೂ ಎದೆಯನ್ನೂ ತೆರೆದವು. ಅವರ ಸಂಪಾದಕತ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ನವಾಗಿ ಹೊರಡುತ್ತಿದ್ದ 

«ಜಯಕರ್ನಾಟಕ?ವ್ರು ಕಲಕಕ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಮಾನಂದ ಚಟರ್ಜಿಯವರು ಹೊರಡಿಸು 

ತ್ತಿದ್ದೆ «ವೊಡರ್ನ ರಿವ್ಯೂ? ದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಚ್ಚ ನ್ಸಚಾರಿಕ ಸಾಧನೆಯ ಮುಖ 

ಪತ್ರವಾಯಿತು. ಮುಂದೆ ಕವಿವರ್ಯ ಬೇಂದೈಯವರ ಸೌರಮಂಡಳವಾದ *ಗೆಳೆಯರ 

ಗುಂಪಿ?ನ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರಜೆಗೆ ಅರಳುವ ಶತಪತ್ರವಾಯಿತು. «ಗತವೈ ಭವ” 

ಕೃತಿಯು ಶ್ರೀ ಆಲೂರರನ್ನೂ ಕನ್ನಡ ಕುಲಪುರೋಹಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು. ಅಖುಡ 

ಮತ್ತು ಏಕತಂತ್ರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಧರ್ಮವೇ ಜಯವೆಂಬ ದಿವ್ಯಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯ ಬರೆದ 
ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಾಯರು. “ಜಯಕೆರ್ನಾಟಕ?ದ ನಂತರ ಅಂಥ 
ನಿಯತಕಾಲಿತವು ಹುಟ್ಟ ಲೇ ಇಲ್ಲನೆನ್ನ ಬಹುದು. 

3) ಅಂದಿನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಅದರ 

ಮೂಲ್ಯಗಳ ಸಮರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ. 

ಹಳೆಯದನ್ನು ಹೊಸರೂಸದಲ್ಲಿ ಇಡುವಂತೆಯೇ . ಹೊಸತನ್ನು ಹಳೆಯ ಮಾತು 

ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಕಾಣಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಭಾರತದ ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯಂತೆ ಕನ್ನಡ 
ದಲ್ಲಿಯೂ ನಡೆದವು. . ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹರ್ಡೆಕರ ಮಂಜಸ್ಪನವರ «ಹಿಂದೂತ್ವ? ಒಂದು 

ಗಮನಾರ್ಹ ಗ್ರಂಥನ್ರ. ಅಂದು ಭಾರತೀಯ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ತೃತಿಯ 

ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾನನದ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಇತ್ಯಾದಿ ದೃಷ್ಟಿಗಳಿಂದ 

ನಿರೂನಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ರಂಗನಾಥ ದಿವಾಕರ, ಮಾಸ್ತೀ, ಬೇಂದ್ರೆ, ಡಿ.ವಿ.ಜಿ; ಕೆ.ವಿ. ಪುಟ್ಟಸ್ಸ 

"ಮುಂತಾದವರ ಹೆಸರೆತ್ತಿ ಹೇಳಬಹುದು. 

ಈ ಜಾಡಿನಲ್ಲಿಯೇ ಆಲೂರರಿಂದ ಓಳಕರ “ಗೀತಾರಹಸ್ಯ?, ಬೇಂದ್ರೆಯವರಿಂದ 

ಅರವಿಂದರ “ಭಾರತೀಯ ನವಜನ್ಮ?, ದಿವಾಕರರಿಂದ “ಉಪ£ಿಷದ್ ರಹಸ್ಯ, “ವಚನ 
ಶಾಸ್ತ್ರ ರಹಸ್ಯ, ಮಾಸ್ತಿಯವರಿಂದ "ನಮ್ಮ ಜನತೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ?, «ಆದಿ ಕವಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ? 

ಆದ್ಯರಂಗಾಚಾರ್ಯ (ಅಂದು ಪ್ರಾ. ಆರ್. ನಿ. ಜಹಗೀರದಾರ) ರಿಂದ “ಗೀತಾ 

ಗಾಂಭೀರ್ಯ” ಮತ್ತು “5885871! 7281337, ಶ್ರೀ ಶಂ. ಬಾ. ಜೋಶಿಯವರಿಂದ 

“ಕಣ್ಮರೆಯಾದ ಕನ್ನಡ, “ಮರಾಠಿಗರ ಮೂಲ? “ಶಿವರಹಸ್ಯ?, “ಕನ್ನಡದ ನೆರೆ? 

ಮತ್ತು “ಕನ್ನುಡಿಯ ಹುಟ್ಟು” ಇವೇ ಮುಂತಾದ ಸಾರವತ್ತಾದ ಗ್ರಂಥಗಳು ಪ್ರಕಟ 

ವಾದವು. ಆಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಬೋದಕವಾಗಿ, 

ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ದಾರಿಯು 

ಕವನಲೊಡೆದಿತ್ತು. ಒಂದು ಕವಲು ಹಳೆಯದನ್ನು ಬಿಡದೆ ಹೊಸತನ್ನು ತರುವ ಸಮನ್ವಯ 

ವಾದಿಗಳದು. ಇನ್ನೊಂದು ಕವಲು, ಹಳೆಯದನ್ನು ಹೂಳಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೊಸತನ್ನು 

ಶಿಲ್ಲಿಸಜೇಕೆನ್ನ್ನುವ ಸರೋಗಾಮಿಗಳದು. ಮಾಸ್ಕಿ, ಡಿ. ವಿ. ಜಿ, ದೇವುಡ್ಕು ದಿವಾಕರ 

ಪ್ರಭ್ಛೃತಿಗಳು ಒಂದನೆಯ ಪ್ರಕಾರದವರು. ಶಂ. ಭಾ., ಆಧ್ಯ ರಂಗಾಚಾರ್ಯ, ಅ.ನ.ಕ. 

ಮುಂತಾದವರು ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಕಾರದವರು. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೇವಲ ನಿಚಾರಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನೇ 
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ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಟು ಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಕಣಿಕೆ ಎತ್ತಿ ದವರು ಕೆಲವರೇ. ಶ್ರೀರಂಗ ಕೈಲಾಸಂ, 

ಅ.ನ.ಕೃ ಮಾಸ್ತಿ) ಕುವೆಂಪು. ಇಂಥ ಆನೇಕ ವೈಚಾರಿಕರು ಲಏಿತ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೂ 

ತಮ್ಮ 'ಕಾಟಕ, "ಕ್ಸಿ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನೂ ವಿಚಾ ಪ್ರ ಗ್ರಚೋದನೆಯ ಒಂದು ಹೇತುವಿ 

ನಂದ ಬರೆದರು, ಬಳಿಸಿದರು. 

ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶುದ್ಧ ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಪಿಂ 

ದಿಂದಲೂ ಬರೆಯುತ ಬಾದವರೆಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶಂ.ಬಾ. ಜಾತ ವರು ಅಗ್ರಗಣ್ಯರು. ಕನ್ನಡ 

ದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊ ೦ದು ವಾ ಗ ಸ್ಪೊ (ಪಜ್ಞ ತೆಯಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸ 

ಸಂಸ ತಿಗಳ ನಿಚಾರವಾಗಿ ಚಿಂತನ 1 '`ರೆಯುತ್ತಿ ರುವ ನಿರ್ಭಯ ಲೇಖಕರೇ ವಿರಳ. 

ನಿವರಣಾತ್ಮಕೆ, ಚರ್ವಿತ ಚರ್ವಣಾತ್ಮಕ ಚರ್ಚೆಯೇ ವಿಪ್ರ ವಿರುವ ಪಾಂಡಿತ್ಯು ಪ್ರಪಂಚ 

ದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾ ಯತ್ತ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಸೊ ನ್ರೀಪಜ್ಞ ವೌಲಿಕತೆಯ ಶಂ.ಬಾ. ಜೋಶಿಯವರುಥ 

ಧೀಮಂತ ಧೀರರು ಒಂದು ಕ್ಸೌ ಚಿರಳಮೇಶೆ ಎಣಿಸುವ ಸ್ಟೂ ಇರಲಾರರು. 

4) ರಾಸ್ಟ್ರ್ರೀಯ 'ಜಾಗೃತಿಯ ಅಂದಿನ ಯುಗದ ಇನ್ನೊಂದು. ವಿಷಯ 

ದರಿತೋದ್ಧಾ ರ್ಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಾತ: ಆದರೆ ಈ ಕುರಿತು ನೇರವಾಗಿ ವೈಚಾರಿಕ 

ಪ್ರತಿಪಾದನೊಂತ ಕಥೆ, ಕಾದಂಬರಿ 'ನಾಟಕಾದಿ/ಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಆವಾಹನೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ 

: ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅಂದು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದ ಕುರಿತು ಗಂಭೀರವಾಗಿ 
ಚಿಂತನಶೀಲವಾಗಿ ಬರೆದವರಲ್ಲಿ ಶಂ.ಬಾ. ಜೋಶಿಯವರೇ ಮುಖ್ಯರೆನ್ನ ಒಹುದು. 

ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವಿಚಾರದ ಕಾಯಕವನ್ನು ಶ್ರೀ ಜೋಶಿ 

ಯವರು ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ನಡೆಯಿಸುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಲೇಖನದ 

ನಿತ್ಯಲಕ್ಷಣ ವೌಾಲಿಕತೆ ಮೂಲಗಾಮಿಯೂ ಮರ್ಮಸ್ಸರ್ಶಿಯೂ ಆದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಆಗಿದೆ. 

ಕನ್ನಡದ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ ಇರಲಿ, ಆರ್ಯ ದ್ರಾನಿದರ ಮೂಲದ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ ಜವ 

ಕನ್ನು ಡಿಯ ಹುಬ್ಬಿ ನ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ ಇರಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ- ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪೂರ್ವ ಪೀಠಿಕೆಯ 

ಪ ಗ್ರಮೇಯನೇ ರಕ ಯಗ್ಲೇದದಲ್ಲಿಯ ಪ್ರತೀಕ : ವಿಚಾರವೇ ಇರಲಿ_-ಒಂದು ಹು 

ಶಂ.ಬಾ. ಅವರು ಅಂದಿನಿಂದ ಯಾವೂ ಒಂದೇ ಗ್ರಂಥವನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚು ್ಪಹೆಚ್ಚು ವಿವರ 

ಗಳಿಂದ ವಿವಿದ ಮುಖದ ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಪರಿಪ್ಪ ಶಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆಯುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದಾ ರೆ. 

"ಮಿಂಚಿನ ಬಳ್ಳಿ' ಯಲ್ಲಿ ಅಂದು ಅವರು ಸ್ರಕಹಓಸಿದ ಇ ಸಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ? ಮತ್ತು, «ಸಮಾಜ 

ದರ್ಶನ? ಸ ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ 

ಚರ್ಚೆಗೆ ಸಮರ್ಥವೂ ಸಾರ್ಥಕವೂ ೮ದ ಸಲುವಳಿಗಳು.. ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸ್ಯ ಹುಟ್ಟಲು 
ಯಾವ ಬಗೆಯ ಮನೋಧರ್ಮ ಅಗತ್ಯ? ವಂಬ ಗ ಶ್ನೆ ಶೈಗೆ ಒಂದು ಸಮೋ 

ಉತ ತ್ತರವೇ ಶಂ.ಬಾ. ಜೋತಿ, ಡಾ| ಹೂ ಅದಂತೆ : “ಯಾರೋ ಕಣ 

ತಡಿಕೆ, ಅಂಧ ಶ್ರದ್ಧೆ. ಮನೋದಾಸ್ಯವಿಲ್ಲಸೆಯೆ ಅವರು ಪ ಕೇಳುತ್ತಲೇ 

ಬಂದಿದ್ದಾರೆಫ್ಸೆ ಲತನಕುಜೋದ್ಯತನದೀದ ಅಲ್ಲ. ಸತ್ಯಶೋಧಕನ ಯೋಧವೃತ್ತಿಯಿಂದ 

ಮಾನವನ ಸಾಮಾನಿಕ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧಿಕ ಇತಿಹಾಸ ಸದಲ್ಲಿ ಅನೇಕಸಲ ಹಳೆ: 

ಶ್ರ ತ್ಮ 

ಸಾ 
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ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹೊಸ ಪ್ರಶ್ನಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ | "ಸಮಾಜ ದರ್ಶನ'ವೇನು, “ಹಾಲುಮತ 
ದರ್ಶನವೇನು, «ಕರ್ನಾಟಕದ ನೀರಕ್ಷತ್ರಿಯ?ರೇನು, "ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕ ತಿಯ ಪೂರ್ವ 
ನೀಠಿಕೌಯೇನು, “ಸೌೌದರ್ಯ ವಿಚಾರ?ವೇನು, "ಶಿವರಹಸ್ಯ?ವೇನು, “ಸರಿಶೀಲನೆಯ್ 
ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಪ್ರಕ್ನೆಗಳನ್ನೆ ಸತ್ತಿ ಡಾ. ರಂ ಶ್ರೀ ಮುಗಳಿಯವರು 

ಅನ್ನು: ವತ, «ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ವಿಸ, ನಿಷ್ಕೆ, ಸಂಶೋಭಕ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಭಾಷಾ 

ಪಾಂಡಿತ್ಯದ ಫಲವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಗತೇತಿಹಾಸದ ಮೇಲಿನ ತೆರೆಯನ್ನು ಸರಿಸಿ, 

ಹೊಸ ಸಂಗತಿಗಳ ಮೇಲೆ (ಶೆ ಬಾ. ಆವರು) ಬೆಳಕು ಕೆಡವಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆ ಕಂಡದ್ದ ನ್ನು 

ಆಧಾರ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಚಾರವು ಜಾಲೆನಾರು 
ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಸಂಯುಕ್ತ ಸೌಶೋಧನೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ 

ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅವರ ಕೃತಿಗಳು ಉತ್ತ ಮ ಸಾಕ್ಷ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ.* 

ಸಾ ಬತಂತ್ರ ;ಪೂರ್ವಕಾಲದ್ಗೂ ಅನೇಕವ್ಬೆಜ್ಜಾ ನಿಕ ಜಃ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಯ ಲೇಖಕರು ಸ ಜನ 

ಶೀಲ ಲೇಖಕರೂ ಆಗಿದ್ದರು. ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ತರುಣ ನೀಳಿಗೆಯ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದ 

ವರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂವರು. ಆರ”.ವಿ. ಜಾಗಿರದಾರ (ಶ್ರೀರ-ಗ), ಶಿವರಾಮಕಾರಂತ, 

ಅ.ನ.ಕೃ. ಐ" 
ಶ್ರೀರಂಗರು ತಮ್ಮ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾಟಕವನ್ನಾಗಿ 

ಆಯ್ದು ಕೊಂಡ ಕನ್ನಡದ' ಬರ್ನಾರ್ಡ ಶಾ. ಜನಿಸಿತ್ತತಡಿನ್ನ ರೂ ಈ ಉದ್ದಾಮಕೇಜಸ್ಟಿ 

ಯಾದ ಸ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು. "ಜಯಂತಿ?, "ನರಸಿಂಹ?ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಖರ ನಿಚಾರ 

ಪ್ರಚೋದಕ ಲೇಖಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಹಓಸಿದರು. «ಜಯಂತಿ'ಯ “ಮಂಗನ ಮಕ್ಲಿನಾಥತನ? 

ಹಾಗೂ “ಪಿಡುಗು ಫ್ರಡಾಂಗಳೇ ಮೊದಲಾದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಲೇಖನಗಳು ಅಂದಿನ 

ರಾಜಕೀಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯಂಗ್ಯಗಳಿಗೆ “ಭರಮಸ್ಸನ ಭೂತಗನ್ನಡಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು 

ಮಣಿಗಾರನೇ ರಾಕ್ಷಸನೆಂದು ಕಾಣಿಸಿದವು. ಅವರ "ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿಯೂತೂ ವೆ ವೈಚಾರಿಕತೆ 

ನಿಖರನಿದ್ದಷ್ಟೇ ಪ್ರಖರವಿತ್ತು. ಲೆಕ್ಶಣಿಕೆಯನ್ನು ಮಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ದ್ರಾವಕದಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿಸಿ 

ತಮ್ಮ ವಾದಗಳನ್ನು ಸುವಾಧಗಳುತೆ, ಸಂವಾದಗಳನ್ನು ವಿವಾದಗಳಂತೆ ಬರೆದರು 

1.20810118 11005 580010 0೩1110 ೪/10 111 0)/ 1881101-ಎಂದಿದ್ದ ನೀಟ್ಸಿ. 

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ನರಕದಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹ? ಪ ರ್ರಕಟವಾದದ್ದು ಶ್ರೀರಂಗರ ರಂಗ 

ದಲ್ಲಿಯೇ |. "ಆ ಮನುಷ್ಯನ 1117108/ದಲ್ಲಿ ದ್ ಸವೇ ಇಲ್ಲ! ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ 

ಹಂದೆ ಪೂಜ್ಯ ಮಾಸ್ತಿಯವರ ಭೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೋದಾಗ ವಿನೋದದ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪವೆದ್ದಾಗ 

ಅವರು ನನ್ನೊಡನೆ ಅಂದಿದ್ದರು..ಶ್ರೀರಂಗರ ವಿನೋದದ ಬಗೆಗೆ! ನಕ್ಳು ನಗಿಸಿಕೊಲ್ಲುವ* 

ಕಲೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಂಗರ ವೈ ಚಾರಿಕ ತೀಕ್ಷೊ್ಯತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಢ್ಯ_ಮೌಢ್ಯಗಳ 

ಹಾಗೂ ಅನ್ಯಾಯ ವೈಷಮ್ಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ತೀವ್ರತೆ ದುರ್ಧೆರವಾಗಿ ಪ್ರಕಟ 

ವಾಯಿತು. 
ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ₹ ಅವರ ವೈ ದ್ಯರಾಜಗ, “ಉದರ ವ್ಲೆರಾಗ್ಯ?, ಹರಿಜನ್ವಾರ?, 

"ನರಕದಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹಗ, “ಸಂಸಾರಿಗ ಕಂಸ? ಇತ್ಯಾದಿ ಅಂದಿನ ನಾಟಕಗಳು ಕಥೆ 
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ಪಾತ್ರ ನಾಟಕೀಯಕೆಗಳನ್ನೂ ಮೀರಿ ಮಿಂಚುವ ವೈಚಾರಿಕ ರೂಪಕಗಳೇ ಆಗಿವೆ. 

ಒಂದೊಂದು ವಿಕಾಂಕವೂ ಈ “ನಗುವ ಸಿಂಹನ ಒಂದೊಂದು ನಖನ್ರು. 

ಶ್ರೀರಂಗರು “ಗೀತಾಗಾಂಭೀರ್ಯಗವನ್ನು ಬರೆದರು. ತನ್ನ ಈ ಗ್ರಂಥವು ಒಂದು 
ರೀತಿ ತಿಲಕರ "ಗೀತಾರಹಸ್ಯ'ವನ್ನು ಮೀರುವ ಕೃತಿಯಾಗಿ ಮೆರೆಯುವದು. ಎಂದು 
ಅವರ ಅದಮ್ಯ ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾ ಸುತ್ತು. 4[( ೪/111 ಗಾ” (7061೩ 18೩೩085)೩' 

ಎಂದು ಅವರು ಆ ಗ್ರಂಥ ಪ್ರ ಹ ಕಟನಾಗುವ ಮೊದಶೇ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಿ ಯ ಗೆಳೆಯ *್ರೀನೆರಂಗ? 

(ನೆಗಳೂರ ರಂಗನಾಥ))ರಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದು ಎಐ ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಆದರೆ ಅಂಥ ಸರಿಣಾಮವೇನೂ 1.೬ ಅದಕ್ಕೆ “ಕಾರಣ ಆ ಗ್ರಂಥದ ವೈೆಗುಣ್ಯುವಲ್ಲ. 

ಕನ್ನಡ ವಾಚಕ ಪ್ರಸಂಚದ ರುಚಿ ವೈಚಿತ್ರ್ಯ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಗೀಕೆಯೊಳಗಿನ ತಾತ್ವಿಕ 
ಹಾಗೂ ನೈತಿಕ ಮೂಲ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಂಗರು ತಮ ದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ 

ಪುನರ್ವಿಮರ್ಶೆಮಾಡಿ ಜಕೆಗೆ ಆ ಬೆಳಕಿನಲ್ಹಿಯೇ ಸಮಗ್ರ ಜತ ಅನುವಾದವನ್ನು 

ಕೊಟ್ಟಿ ದ್ದರು. ಇಂದಿಗೂ "ಗೀತಾಗಾಂಭೀರ್ಯಕವ್ರು ಕನ್ನಡದ ರಷ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಕ್ಭೃ ತ್ರಿ 

ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಕವಾಗಳೋ ಎಂಬುತೆ ಸದ್ಯ ನೈರೂಗರು 
“ಗೀತಾದರ್ನಣ?ವನ್ನು ಬರೆದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಅದೇ ರೀತಿ ಅದೇ ಲೇಖಕರು: «ನಗೆಯ ಮೀಮಾಂಸೆಯನ್ನು ಮೌಲಿಕವಾಗಿ 
ಮೂಡಿ ಒಂದು ಕಿರಿಹೊತ್ತಿ ಗೆ ಬರೆದರು. «ನಗೆ: ಉಗಮವನ್ನೂ ಸ್ವರೂಸವನ್ನೂ 
ಶ್ರೀರಂಗರು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪೋಪಜ್ಞ ತೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಸಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಬಂದಿದ್ದರೆ ಈ ಕೃತಿಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಪುಸ್ತಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜಿಳಕು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದವು. 
ಆದರೆ ದಿ. ಬಿ. ತ ಶ್ರೀ ಅವರು ಹೇಳಿದ “ಕನ್ನಡಿ: ರ ಮೊ: ಡುತನ? ಈ ಚಿಕ್ಕಗ್ರ ಂಥವನ್ನು 
ಲೆಕ್ಕಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಸ್ಯ ವಿಷಯದ ಬಗೆಗೆ ಜಿ ತರ ಹೊರಟ ದೊಡ್ಡೆ ಪುಸ್ತಕವೆಂದರೆ 
ಡಾ. ಸುಂಕಾಪುರರ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ ತ್ಯುದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ. ಇದು « ಜೀಖಕರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟೆರೇಟು 
ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ಸಾಕನ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಒಂದೆರಡು ಕಡೆಗೆ ಈ ಗ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ 
ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟ! ದ ಸಾತೋನ ನಕವೂ ಲಭಿಸಿತು-ಯಾ ತಕ್ಕಾಗಿ? ಉತ್ತಮ ಮುದ ಪ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ 
ಮಣಿಪಾಲ ಪ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ! ಪ್ರಾಜ್ಞ ಸ್ರಸಂಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಈ ಸ್ರಬಂಧದೆ 
ಬಗೆಗೆ ಹೊರಟದ್ದು ಕಡಿಮೆ. 

ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರ ಸ್ನ ಸ್ರತಂತ್ರ ವಿಚಾರ ಪ ಶೆಜ್ಣೆ ಅವರ ನಾಟಕ- ಕಾದಂಬರಿಗಳ 
ಸರಿಧಿಯನ್ನೂ ಮೀರಿ “ಮೈಲುಗಲ್ಲಿನೊಡನೆ ಮಾತ ತುಕತೆಗಳು?, “ಹೆತ್ತು ಸಮಸ್ತರು. 
"ಚಿಕ್ಕದೊಡ್ಡೆ ವರು? ಮುಂತಾದ ನೂರಾರು ಹರಟಿಗ ಳಲ್ಪಿ ನಗೆಬರಹಗ (ಳಲ್ಲಿ 4ಆಳ ನಿರಾಳ? 
ಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತ ವಾಗಿದೆ. ಬಾಳಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನ್ನ ಇಡಿಯಾಗಿ ದ ಢವಾಗಿ ನೋಡಿ: 

ಕಾರಂತರು ಸುಬೋಧ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿತವಾದ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸಿರೂಪಿಸಬಲ್ಲರು. ತಮ 
ಬಗೆಹರಿಕೆಗಳನೂ  ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾ ಗಿ. ಸೂಚಿಸಬಲ್ಲರು. ಗೆ 
ಬಾ ಪ್ರತಿಭೆ ಗ್ರಾಂಥಿಕವಲ್ಲ, ಅವರ ನಿಲುಮೆ ನಿಲುಕು ಸ್ಫದ್ಧಾಂತಿಕವಲ್ಲ, 
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ಅನುಭವವನ್ನು ಕಾಫಿಯ ಚಮಚೆಯಿಂದಾಗಲಿ, ಒಂದೇ ಅಳತೆಯ ಪಾಕ್ರಿಯಿಂದಾಗಲಿ 
ಅಳೆಯಲು ಹೊರಟವರಲ್ಲ... ಪೂರ್ವ ಗ್ರಹೀತ «ಇರುುಂ'ನ ಚೌಕಟ್ಟಿ ನಲ್ಲಿ ಬಾಳನ್ನು 
ಜೋಡಿಸುವ ಹಟ ಅವರದಲ್ಲ. 

ಅಂದಿನ ಅವರ ವೈಚಾರಿಕ ಮನೋಧರ್ಮವು ಗ್ಟಾನಣ ಎಂಬ ಹರಟಿಗಳ 

ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದರೆ “ಬಾಳ್ವೆಯೇ ಬೆಳಕು? ಎಂಬ ವಿಚಾರ 

ಪ್ರಧಾನ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನದರ್ಶನವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವದೃಷ್ಟಿ 
ಕಿರ್ಭಯ ಮನೋವೃತ್ತಿ » ನಿರ್ದಪ್ಟ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವಿಚಾರಸನಣಿ- ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ 

ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಾನು ಬಾಳಿನುದ್ದಕ್ಕೂ ಬದುಕಿಬಂದ ತತ್ವದ ಕ್ಸೆನಿಡಿ ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ 

ಪುಸ್ತಕವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಎಂಬ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನವಿಲ್ಲ. 
ತನ್ನ ಅರಿವೆ ತನಗೆ ಗುರು, ತನ್ನ ಬಾಳುವೆಯೆ ತನಗೆ ಬೆಳಕು.ಎಂಬ “ಅನುಭವಾಮೃತ? 

ಇಲ್ಲಿ ಕಾರಂತರು ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಕನ್ನಡ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 
ಅಂದಿಗೂ ಇಂದಿಗೂ ಈ ಮಾದರಿಯ ಕೃತಿಯು ಇದೊಂದೇ ಸರಿ. ಇದೇ ದಶಕದಲ್ಲಿ 

ಡಿ.ವಿ.ಜಿ. “ಬಾಳಿಗೊಂದು ನಂಬಿಕೆ? ಎಂಬ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆದರು. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 
ಕಾರುತರಂಥ ಸ್ವತ್ವದ ಸತ್ವ ಕಡಿಮೆ. 

ಡಿ.ನಿ.ಜಿ.ಯನರ ವೈಖರಿಯೇ ಬೇರೆ... ಅವರ ವಿಚಾರಧಾರೆಯು ವ್ಯಾಸಂಗ, 

ಸಂಸ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಅನುಭವಗಳ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮ. ತಾತ್ವಿಕ ದಾರ್ಶನಿಕ ಪಾತಳಿಯಲ್ಲಿ 

' ಅವರು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಲಾಲಿತ್ಯಗಳ ಪ್ರಭುತ್ಟದಿಂದ ಬರೆದರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕರೇ...ಸರಂಪರಾಪ್ರಿಯರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರೆ ಈ ಬಗೆಯ ಸನಾತರಿತ್ಚ 

ನಿವೇಕಯುಕ್ತವಾದದ್ದು ಹೊರತು ವಿವಶತೆಯದಲ್ಲ, ಅಂಧಾನುಕರಣದ್ದಲ್ಲ. 

«ಬಾಳಿಗೊಂದು ನಂಬಿಕೆ? ಅದೇ ಮಾದರಿಯದು. ಬಾಳಿಗೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಬೇಕೇ 

ಜೇಕು. ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಲಂಗರು. ಆದರೆ ಈ ನಂಬಿಕೆ ಯಾತರಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲಿ 
ಕಾರಂತರ ಮತಭೇದವಿದೆ. ಕಾರಂತರ ಪುಸ್ತಕದ ಸುದೇಶ ಬೇಕೆ-ಸ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ತನ್ನ 

ಜೀವನದಿಂದ ತನ್ನ ದರ್ಶನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ತತ್ವವನ್ನು ವಿನೇಚಿಸುತ್ತ 

ಕಾರಂತರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಚಾರಗಳ ಮೇಶೆ ನೇರವಾದ ದಾಳಿಯನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಹಕ್ಕಿಂತ ಸರದ, ಬಾಳಿನ ಪ್ರೀತಿಗಿಂತ ಸಾವಿನ ಭೀತಿಯ ಪ್ರಾಬಲ್ಯು 

ವನ್ನು ಅವರು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಡಿ.ವಿ.ಜಿ. ಫಿವೃತ್ತಿ-_ವಿರಕ್ತಿ_ಅನಾಸಕ್ತಿ ಸರರಲ್ಲ, ಆದರೂ ಅವರೆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 

ಸ್ಫೋಪಜ್ಞಕೆ ಸ್ವಾನುಭವಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯದ ಭಟ್ಬಿ ಇಳಿದದ್ದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. 

ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆಧುನಿಕ ವಾಚಕನಿಗೆ ಅದರ ಸಂದೇಶ ಅಸಲಿ ನಾಣ್ಯದಂಸೆ ಸದ್ದು ಕೊಡುವ 

ದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಯುಗದ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವ ವೈಚಾರಿಕ ವೈಭವದ ಕೃತಿಗಾಗಿ ನಾವು 

ಡಿ.ವಿ. ಗುಂಡಪ್ಪನವರಿಗೆ ಜುಣಿಯಾಗಿರಸೇಜೇಕು. ಅದು ಅವರ “ಜೀವನ ಸೌಂದರ್ಯ 

ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ. ಇದೊಂದು ಕೂತಸಟ್ಟಿಗೆ ಬರೆದು ಮುಗಿಸಿದ ಗ್ರಂಥವಲ್ಲ. ಹಲವಾರು 
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ಪ್ರಬಂಧ ಉಸನ್ಯಾಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣಗಳ ಸಂಕಲನ, ಆದರೂ ಇದರ ಪುಟ ಪುಟವೂ 
ಪುಟವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನದಂತೆ ಮಿರುಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ವಿದ್ವತ್ತೈೆ, ವಾಗ್ಮಿತೆ, ಆಳವಾದ ವಿವೇಕ, 

ಸುಸ್ಪಷ್ಟ ಲ್ಹವಾದ "ವೈಚಾರಿಕ ಸ ಪ ಕ್ರತಿಪಾದನ್ತೆ,. ಸೂ ರ್ರಿದಾಯಕಟೌ! ವಾದಸರಣಿ, ಓಜಸ್ವಿ 

ಯೋ ಭಾಷಾ ಪ್ರಭುತ್ವ ದೊಂದಿಗೆ ಎರಕಹೊಯ್ದ ಲೋಕಾನುಭವ ಲೋಕಾವ ಸೋಕತೆ 

ಗಳ ಪ್ರಭುತ್ವದ ಭಾಷೆ. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಸಮನ್ವಯವು ಉನ್ನತ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆನಂದವನ್ನು 

ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ರಚನೆ 1932ರಲ್ಲಿ. 

ಗ 4ಸೌದರ್ಯ?ದ ವಾ ಖ್ಯ ವಾಫ್ಮಿದೀಪ್ಮಿ ಗಳ ಬಗೆಗೆ ಬರೆದವರೇ ವಿರಳೆ. ಅದರ 

ಶ್ರೀಗಣೇಶ ಡಿ.ವಿ.ಜಿ.' ಅವರಿಂದಲೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅನಂತರ ಬೇಂಸೈಯವರ “ಸಾ ಸಾಹಿತ್ಯ 

ನಿಮರ್ಶೆ?ಯನ್ನಿ ಅನುಷಂಗಿಕವಾಗಿ ಸೌಂದರ್ಯದ ವಿಚಾರೆ ಬಂದಿದೆ. ಶಂ.ಬಾ.ಜೋತಿ 

ಯವರೂ ಒಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ವಾಡಿಕೆಯ ಭಾಷೆ, ಪ್ರಾಗೇತಿಹಾಸ್ಕ, ಕಂದಮಿಳ ಮೂಲದ 
ವಾದವನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಜು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಲನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ 
ಸೌದರ್ಯ ಮಾಜ ಗೆ ತೊಡೆಗಿದ್ದುಂಟು. ಆನ20 ಈ ನಿ ಷಯವನ್ನೆ ತ್ತಿಕೊಂಡು 

ನಿವೇಚಿಸಿದವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ತರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಡಾ. ಭೈೈರಸ್ಸನವರೇ. ತಮ್ಮ «ಸತ್ಯ 
ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ? ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ, ಅನಂತರದ ಈ | ನಿಷಯದ ಗಣ್ಯ ಸ್ರಬಂಧ ಡಾ.ಜಿ. ಎಸ್. 
ಶಿವರುದ್ರಶ್ಪ ನವರ “ಸ್ಥೌದರ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ.? 

ಡಿ.ವಿ.ಜಿ. ಅಂತಃಪುರಗೀತೆ», “ಒಮರನ ಒಸಗೆ, “ಮಂಕು ತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ? 
ಮುಂತಾದ ಸದ್ಯಾತ್ಮಕ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದ ರೂ ಅವರನ್ನು ಸ್ಫಜನತಿಲರೆಂದು 
ಸಹಸಾ ಹೇಳಲು ಬರುನಂತಿಲ್ಲ. ಅದಾಗ್ಯೂ ಸ್ಥ ಜನಶೀಲ ಜೇಖಕರಲ್ಲಿಯ ನಿಚಾರಸ್ರಧಾನ 
ಕ್ಫೃ ತಿಕಾರತ ಪಟ್ಟಿ ಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸೇರಿಸರೇಬೇಕು. ಅವರು ಬಂದು! ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾ ನ 

ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ದ ಕುಲವ್ಳ ದ್ಧ ರಲ್ಲಿಯೂ ಹಿರಿಯರು. ಅವರಿಗಿಂತಲೂ ಕಿರಿಯರಾದ 
ಶಿವರಾ ಮಕಾರುತರ ಕುರಿತು ಬರೆಂ ಯುವಾಗ ಡಿ.ನಿ.ಜಿ.ಯ ಸ್ಮರಣೆ ಅಸರಿಹಾರ್ಯವೂ 
ಸರ್ವಥಾವಿಹಿತವೂ ಆಗಿದೆ. 

ಇನ್ನು ಅ.ನ. ಕೃ. ಇವರು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ ಚಿರಸ್ಸಾ ಸಯಿಯಾಗಿರುವದು 
ಕಾಚಾ ಜನನಿ ಯ 'ಕಾದಂಬರಿಕಾರರಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ «ಅಗ್ರ ತಾಂಬೂಲ. » 
ಹಾಗೆಯೇ ಜನಪ್ರಿಯ ಧೀರರಲಿತ ಗದ್ಯಕ್ಕಿಲಿಗೂ ಇವರು ಮಾದರಿ. ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು 
ಬಾಗು ಅ.ನ.ಕೃ. ಆಂಗ್ಲಫೆಂಚ್ರಶಿಯನ್ ಜ್ಞಾನ ವಾಜ್ಮಯವನ್ನು ತುಂಖ 
ಅರಗಿಸಿಕೊಂಡವರು. ತ ಕಾದಂಬರಿಗಳ ನ ಸಮರ್ಥನೆಗಾಗಿ ಅವರು 
ನ್ಸೈಚಾರಿಕ ರೇಖನಕ್ರೂ ಕೃಣಿಕೆಯ ಮೊನೆಯನ್ನು ನಸೆದರು. (ಅವರ ಕೆಲವು 
ಕಾದಂಬರಿಗಳ ಮುನ್ನು ಆ ಸಾಕ್ಷಿ, ಅವರ ವೈಚಾರಿಕ. ಹೊ ಆಧುನಿಕತೆಗೆ.) 

ಈ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಒಂದು ಕೈ ಗಂಬ “ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾಮ 
ಪ್ರಜೋದನೆ.? ಯಾನ ನಿದ್ಯಾನೀಠವೂ ಅದು ಆನ ಈ ಸ್ರಬುಧಿಕಣ್ಣುಗಿ ಡಾಕ್ಟ ರೇಟು 
ಕೊಡಬಹುದಿತ್ತು. ಅಷ ಸ್ಫು ಮನನೀಯವಾಗಿದೆ ಈ ಪ್ರಬಂಧ ! (ಆದಕೆ ಆಗ ಆ ಜು ಕ್ಚ.ರಿಗೆ 
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ಡಾಕ್ಟರೇಓಗಿಂತ ಏಟು ಕೊಟ್ಟವರೇ ಹೆಚ್ಚು. ಈ ಏಓಗೆ ಢಾಲಾಗಿಯೇ ಈ ಗ್ರಂಥ ಹೊರ 

ಬಂದದ್ದು |!) ತನ್ನ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಶ್ಲೀಲತೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿಯೂ ಮೇಲೆ 

ಮೇಲೆ ಮೂಸಿ ಮೂಗು ಮುರಿಯುವ ಸಂಭಾವಿತರೆ ಪಾರುಪತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅ.ನ.ಕೃ. ಈ 
ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಮತಸ್ರಚಾರಕನ ರಭಸದಿಂದ ಧರ್ಮಪ್ರಚಾರಕನ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಬರೆದರು. 

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸರಂಸರೆಯಲ್ಲಿ ಮಡಿಯಾವದು 1೫066) ಯಾವದು ಎಂಬುದನ್ನು 
ಸೋದಾಹರಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಡನೆ_-ಖಂಡನೆ ಮಾಡಲಾಗಿಸೆ. ಈ ವಿಷಯ ಆ ಮೊದಲೂ 

ಆಮೇಲೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಲೇಖಕ ಹೀಗೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಬರೆದಂತಿಲ್ಲ. 
ಅಂದಿನ ಅವರ ಇನ್ನೊಂದು ವೈಚಾರಿಕ ಗ್ರಂಥ “ನೀರಕ್ಚಿವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು 

ಸಂಸ್ಕೃತಿ? ಇಲ್ಲಿಯೂ ವಿಷಯ ಸುಗ್ರಹ ವಿಚಾರ ಮಂಡನೆ ವಿಧಾನ ಕೌಶಲ ವಾಗ್ಮಿತೆ 

ಯಷ್ಟೇ ವಿವೇಕದಿಂದಲೂ ಕೂಡಿನೆ.. ವಾಚನೀಯ ಅ.ನ.ಕೃ. ಅವರ ಸಾರ್ವಭೌಮ 

ಲಕ್ಷಣ, ಅದು ಈ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವರ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. 

5) ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಕಪೂರ್ವ ಯುಗದ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗಾಂಧೀ ತತ್ವ 

ಪ್ರಣಾಲಿ. ಈ ಕುರಿತು ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ಹೊರಟವು, ತಾತ್ಟಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನಿರೂಪಣೆಯ 

ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಡಾ. ಆರ”.ಆರ್. ದಿವಾಕರರ “ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ? ಮನನೀಯವಾಗಿಸೆ. ಸತ್ಯ 

ಅಹಿಂಸೆಯ ಮಂತ್ರ. ತಂತ್ರಗಳ ಮೀಮಾಂಸೆಗೆ ಮೀಸಲಾದ ಇಷ್ಟು ಉನ್ಬೋಧಕವಾದ 

ಗ್ರಂಥವು ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲ. ಇದು ಅಂದು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ವೀರಯೋಧರಿಗೆಲ್ಲ ಪಾರಾಯಣ 
ಗ್ರಂಥವಾದುತೆ ಇತ್ತು. ಇದಲ್ಲದೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಆತ್ಮಕಥೆ, ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ ಅನೇಕರು 

ಅನೇಕ ವಿಧವಾಗಿ ಬರೆದರು. 

ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸೇವೆ ಸಕ್ಸಿಸಿದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಂಸ್ಕರಣೀಯ ಲೇಖಕರು 

ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದವ್ವ ನಳ್ಳಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಶರ್ಮರು. ಇವರು ಕನ್ನಡದ ಲಲಿತ ಮಧುರ ಶ್ಸೈಲಿಕಾರರು, 

ಮಾತಿನ ಜಾಣತನದೊಂದಿಗೆ ಜಾಣತನದ ಮಾತೂ ಕೂಡಿ ಇವರ ಗದ್ಯವ್ರೆ 

ಮಾಸ್ತಿಯವರ ಸಹಜಸುಂದರ ಗದ್ಯದಂತೆಯೇ ಅನ್ಯಾದೃಶವಾಗಿದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಶರ್ಮರ 

“ವರ್ಧಾಯಾತ್ರೆ», “ನರ್ಣಕುಓ? ಮುಂತಾದ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಆಶ್ರಮ 

ಜೀವನಗಳ ಕಣ್ಣು ತುಂಬುವ ಶಬ್ದ ಚಿತ್ರಗಳು ಕನ್ನಡ್ಮನಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಡೆಪುಗಳಾಗಿ 

ಫಿಂತಿವೆ. 

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸುಗ್ಗಿಯ ಹೆಂಗಾಮು 

ಹೇಗೋ ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ನಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ ವಿನೋಬಾ ವಾಜ್ಮಯಕ್ಕೆ, ಸರ್ವೋದಯ 

ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸರ್ವಕಾಲ ಬಂದಿತು. 

6) ರಾಷ್ಟೀಯ ಜಾಗೃತಿಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ವಿಕಾಸವೂ 

ಒದಗಿಬಂದದ್ದು ಗ್ರಂಥನಿರ್ಮಿತಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಕರವನ್ನು ಒದಗಿಸಿತು. ಈ ರಂಗದ 

ಲ್ಲಿಯೂ ಆರ್.ಆರ್. ದಿವಾಕರ, ಬೇಂದ್ರ, ಪುಟ್ಟಸ್ಸ, ಮಧುರಚೆನ್ನ, ಹರ್ಡೆಕರ ಮುಂಜಸ್ಟ 

ಇನ್ನಿ ತರ ಮಹನೀಯರು ತುಂಬ ಸೃಷಿಮಾಡಿದರು. “ಉಪನಿಷದ್ರಹಸ್ಯ?ವನ್ನು 
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ದಿವಾಕರ-ಬೇಂದ್ರೆ- ಜೋಶಿಗಳ ಸಂಯುಕ್ತ ಶ್ರಮದ ಫಲ “ವಚನ ಶಾಸ್ತ್ರ ರಹಸ್ಯ? 

ದಿವಾಕರರದೇ ಕೃತಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಗೀತೆ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಬೋಧ ಕಥಾವಲಿಗಳ ಬಗೆಗೂ 

ದಿವಾಕರರು. ಬರೆದರು. ಕೆ.ವಿ. ಪುಟ್ಟಸ್ಪನವರು ರಾಮಕೃಷ್ಣಸರಮಹಂಸ ಹಾಗೂ 

ವಿವೇಕಾನಂದರ ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನು ಓಜಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬರೆದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೌಜನ್ಯಮೂರ್ತಿ 

ಮಾಸ್ತಿಯವರೂ ಪರಮಹಂಸರ ಹಾಗೂ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಕೂರರ ಚರಿಕ್ರೆಗಳನ್ನು 

ತಮ್ಮ ಖುಜುವಾದ ಮೃದುವಾದ ಶ್ಚೆಲಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಿದರು. -ಗುರು ಅರವಿಂದರ ಪೂರ್ಣ 

ಯೋಗದ ಸರಿಚಯವನ್ನು ಮಧುರ ಚೆನ್ನರು (ಜೆನ್ನಮಲ್ಲಸ್ಸ ಹಲಸಂಗಿ) ಮತ್ತು ವರಕವಿ 

ಜೇಂದ್ರೆಯವರೂ 'ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅರವಿಂದ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿ 

ಹಿಡಿದು ಅದರ ಪರಾವರ್ತಿತ ಪ್ರಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸುಶಿಕ್ಷಿತರ ಕೆಲವೊ:ದು ವರ್ಗವ್ರ 

ಮಿಂದೇಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಹಲಸಂಗಿಯ ಗೆಳೆಯರಿಗೂ ಧಾರವಾಡದ ಗೆಳೆಯರ 
ಗುಂಪಿಗೂ ಸಲ್ಲಬೇಕು. 

7) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಸ್ಮಿತೆಯೊಂದಿಗೇ “ಮೂಡಿಬಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕನ್ನಡ 
ತನ್ನದ್ದು. ಅದರ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿ ವೀರಶೈವ ಚರಿತ್ರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ನಿಭೂತಿ ಚರಿತ್ರೆಗಳ 
ಪ್ರಕಾಶನದ ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಈ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ತರ ಯುಗದಲ್ಲಿ 
ಪ್ರವಾಹವಾಗಿ ಹರಿದಿದೆ. ಆದರೂ ಅದರ ಮೂಲ ಪರ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಕಂಡುಕೊಂಡದ್ದು. 
ರಾವಬಹಾದ್ದೂರ ಹಳಕಟ್ಟಿಯವರು, ಎಂ.ಆರ್. ಶ್ರೀ ಅವರು ವಚನ ಶಾಸ್ತ್ರದ 
ಭಗೀರಥರು. : ಅದೇ ಮಾದರಿಯ ಮಹತ್ಭಾರ್ಯವನ್ನು ತ್ರೀ ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಪ್ಪ ಉತ್ತಂಗಿ 
ಯವರು ಸರ್ವಜ್ಞ ಮೂರ್ತಿಯ ಕುರಿತು ಮಾಡಿದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀ ಸಿಂಪಿ ಲಿಂಗಣ್ಣ 
ನವರು “ಕನ್ನಡ ಕುಲದೀಸಕ ಬಸವಣ್ಣ ನವರ ಜೀವನ? ವೊಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ನವರ್ದ ಸ ೧ ೧೧ ಣೂ ೧೧ 
ವ್ಯಕ್ತಿ ತ್ವವನ್ನೂ ಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನೂ ಧರ್ಮಕ್ರಾಂತಿಯ ನೇತೃತ್ವವನ್ನೂ ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿ 
ಉಜ್ವಲವಾಗಿ ಭಾವಿಕರಿಗೆ ಕ್ಲದಯಂಗಮವಾಗುವಂಶೆಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ. “ಅಣ್ಣ ನವರ 
“ಅಕ್ಸೃನವರ ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನು ಶ್ರೀ ಹಳಸೇಹಟ ಚಿಂತಾಮಣಿರಾಯಕು ಮರ್ಮ” ಸ್ಪರ್ಶಿ ಯಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾಕೆ. | 

ಇದೇ ಸುಮಾರಿಗೆ ಡಾ. ಎಂ.ಎಚ್. ಕೃಷ್ಣ ಉಳ್ಸೇಖನೀಯಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದರು: 
“ಕರ್ನಾಟಕದ ಪೂರ್ವ ಚಂತ್ರೆ*ಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿ, ಧಾರವಾಡದ ಕನ್ನಡೆ ಸಂಶೋಧನೆ 
ಯಿಂದ ಈ ಗ್ರಂಥ ಹೊರಬತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕುಶಲಕಕ್ಕೆ ಅದರ ಪೂರ್ವ 
ಚರಿತ, ಚಂದ್ರವಳ್ಳಿಯ ಉತ್ಪನನ ಮುಂತಾದ ವಿದ್ವತ್ತಾ ಪ್ರಚುರ ಪ್ರಬಂಧಗಳಿರುತ ವೆ. 

ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ವಿ.ಸೀ. ಅವರ “ಹಣಪ್ರಪಂಚ»ವೂ 
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಪೂರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯೇ ಹೊರಬಿತು. ಅದಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರ 
“ಬಾಲ ಪ್ರಪಂಚವು ಮಕ್ಕಳ ಜ್ಞಾನ ಕೋಶದ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಅವರ ಅಸಹಾಯ 
ಶೂರತೆಯ ಮತ್ತು ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿ ಅಕ್ಷರಶಃ ಅದ್ವಿತೀಯವಾಗಿ 
ಹೊರಓತ್ತು. ಶ್ರೀ ಡಿ.ಎಸ್. ಶರ್ಮರು ಅನುವಾದಿಸಿದ ಡಾ. ಜಸ್ಸಿ ಕುಮಾರಸ್ಸನವರ 
“ರಾಜ್ಯಾದಾಯವೂ ಬಡತನವೂ? ಎಂಬ ಗ್ರಂಥವೂ ಈ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೀಪಸ್ಸಂಭ. ಅದೇ ರೀತಿ ಡಾ. ದೇಸಾಯಿ ಪಾಂಡುರಂಗರಾಯರ್ಕೂ ಡಾ. ಸಂಚಮುಖಿಯನರೂ 
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ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸ ಸಂಸ್ಥ ತಿಗಳ ವಿಷಯ ಆಳವಾದ ಪರಿಶ್ರಮದ ವಿದ್ವತ್ತೆ ಯ 

ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಈ ಕಾಲಖುದದಲ್ಲಿಯೇ ನೀಡಿದರು. ಕನ್ನಡಿಗರ 

ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಹೊಸಕಸುನು ಕೊಟ್ಟರು. 

8) ಆ ಕಾಲಖಂಡದ ವಾಜ್ಮಯ ಯಜ್ಞ ಕ್ಸ ಸಮಿಥೆಯನ್ನು ಪೂಕ್ಸಿಸಿದ 

ಇನ್ನೊಂದು ನಿಷಯ ವನರ್ಶ್ಸವಾದವು. ಅದರ ಜವಳಿ ಸಂತತಿಯಾದ ಕಮಖ್ಯುಸನಿರುಂ 

ಮತ್ತು ಸೊಶಾಲಿರುಂ... ಅಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೊಶಲಿಸ್ಟ್ರ ಪಕ್ಷವೂ 

ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ ಸಕ್ಷವೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ತತ್ಪರತೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿದ್ದವು. 

ಇದರ ವೈಚಾರಿಕ ಪರಿಣಾಮವೆಂದರೆ ಅಂದಿನಯುವ ಜನರಲ್ಲಿ ಬೀಸಿದ ಪುರೋಗಾಮಿತ್ವದ 

ಗಾಳಿ. ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಚಳವಳಿಯು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಹಬ್ಬಿತು. ಅನಕೃ, 

ತರಾಸು, ಬಸವರಾಜ ಕಬ್ಬೇಮನಿ, ಕುಳಕುಂದ ಶಿವರಾಯ (ನಿರಂಜನ) ಪ್ರಬ್ದತಿಗಳು 

ಈ ಯಜ್ಞ ದ ಅಧ್ವರ್ಯುಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಲಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಜೀವನದ ಉದ್ಭಾ 

ವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಸಮಾಜವಾದಗಳ ಕುರಿತೂ ಜನಪ್ರಿಯ ಲೇಖಗಳೂ 

ನಿಯತಕಾಲಿಕಗಳೂ ಹೊತ್ತಿಗೆಗಳೂ ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದವು. 

ಈ ಸುದರ್ಭದಲನ್ಲಿ ಜಗದ್ವಿಖ್ಯಾತ ಕಮ್ಯೂನಿಸ್ಟ ಕ್ರಾಂತಿನೀರ ಮಾನವೇಂದ್ರನಾಥ 

ರಾಯರ ಹೊಸ ಸಂಥವೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಉತ್ಸಾಹೀ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು 

ಪಡೆಯಿತು. ಅವರ ಮೂಲಗಾಮಿ ಮಾನವತಾವಾದವು (ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಹ್ಯೂಮನಿರುಂ) 

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ “ಬೆಳಕು? ಕಂಡಿತು. ಗೌರೀಶ ಕಾಯ್ಮಿಣಿ, ಡಿ.ನಿ. ಚಿತ್ತಾಲ, ಡಾ. ಹುನಶ್ಯಾಳ 

ಹೆಳಪೇಟಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ, ಲಿಂಗಣ್ಣ ಮುದ್ದಣ್ಣ ನವರ ಪ್ರಬ್ಧತಿಗಳು ಈ ಗರಡಿಯಿಂದ 

ಅೆಕ್ಕಣಿಕೆ ವರಸೆ ಕಲಿತು ಹೊರಬಿದ್ದವರು. ಈ ಗುಂಸಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪಾಂಡಿತ್ಯಪೂರ್ಣ 

ಸಂಶೋಧನಾತ್ಮಕ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತಿ ದ್ವವರು ಡಾ. ಹುನಶ್ಯಾಳರು. ಇವರ ಹಾಗೂ, 

ಶ್ರೀ ಕಾಯ್ಕಿಣಿಯವರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೃತಿಗಳು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ತರ ಯುಗದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಕಟ 

ಗೆೊೊಂಡೆವು. ಆದರೂ ಅನವ್ರೆಗಳ ಹಿುದಿನ ಮನಸ್ಸು- ಪ್ರೇರಣೆ ಪೂರ್ವದ ವೈಚಾರಿಕ ಮಂಥ 

ನದ ಯುಗದ್ದು. ದಿ. ಹಳಪೇಓಯವರು ಒಬ್ಬ ಗಣ್ಯು ಪ್ರಖರ ವೈಚಾರಿಕಾರಾಗಿ ಆ ಬ 
ಕುರಿತು ಬರೆಯುವದು ಅವರ ಕಾರ್ಯವಾಯಿತು, 

ಸ್ವಾತಂತ್ರ ತ್ತರ ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವರ್ಗೀಕರಣ 

ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು ಹೊರಬಿದ್ದ ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಧಿಕೃತ ಇತಿಹಾಸವಲ್ಲ. 

ಆದಷ್ಟು ವಸ್ತು ನಿಷೃತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ, ನನ್ನ ಆತ್ಮನಿಷ್ಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ರಿರೂಸಣೆಯೊಳ 

ಗಿರಿಂದ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯ ಒಂದು ಬೀಸುನೋಟ ನೀಡಲು ಹವಣಿಸುತ್ತಿ ದ್ದೇನೆ. 

' ಅದೇ ನಿಲುಮೆಯಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಪೂರ್ವದ ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರೇರಣೆಗಳನ್ನ್ಕೂ 

ಅವಕ್ಕೆ ಅವರಣನಿತ್ತ ಸುದರ್ಭಗಳನ್ನೂ ಅದರಿಂದ ಒಡಮೂಡಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆಯಾ 

ವಿಷಯದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಡೆದೆದ್ದು ಕಂಡ ಗ್ರಂಥ ಹಾಗೂ ಗ್ರಂಥಕಾರರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ 

ಗಳನ್ನೂ ಈವರೆಗೆ ಉಸ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾಯಿತು. ಇನುಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಆ ಕಾಲಖುಡದ ಒಂದು 



ಶೆ ಕರ್ಚೆ ೨ 30 ಸ್ಮಾತಂತ್ರೊ ತ್ತರ ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ 
ಶ್ರ 

ಸಾದ್ಯಂತ ಸವಿವರ ಇತಿವೃತ್ತ ವನ್ನು ಕೊಡುವದಲ್ಲ. ಆ ಕಾರ್ಯವು ಆ ಕಾಲಖ:ಡೆಡೆ 

ಸಾಹಿತ್ಯ ನಿರ್ಮಿತಿಯನನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಲು ಹೊರಟವರದೇ ಹೊಣೆ. 

ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಆಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾಗೆ ನಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಾಗಿ 
ಅನುಸ್ಯೂತವಾಗಿ ಬೆಳೆದು, ಉಳಿದು ಬಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಪೂರ್ವ ಕಾಲ 
ಖುಡದ ನಿಲುವು ಒಲವುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗಳನ್ನು 

ರಿರ್ನೇಶಿಸಿ ಮುಂದುವರಿಯುವದಾಗಿದೆ. 

ಒಂದು ಕಳಕಳಿಯ ಬಿನ್ನಹ. ಈವಕಸಿಗಿನ ವಿನೇಚನೆ ಯಲ್ಲಿಯೂ ಇನ್ನು ಮುಂದೂ 

ನಾನು ಹೊರಹಿರುವದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಿಚಾರಸಾಹಿತಿಯ ಹಾಗೂ ಅವನ ಸಾಹಿತ್ಯದ 

ಸೂಚಿಯನ್ನು ಸಾದರನಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಬಗೆಯ ಪುಸ್ತಕವೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ 

ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಪುಕ್ತಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಸುಸ್ಥೆಗಳೆ ಹಾಗೂ ಭಂಡಾರಗಳ ಅದ್ಯಾವತ್ 

(00 (0 646) ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿ ಒಂದೇ ಹೊದಿಕೆಯಲ್ಲಿ 

ಹೊಲಿದುಕೊಟ್ಟರೆ ಈ ಕಾರ್ಯ ಇನ್ನಿಷ್ಟು ಕ್ಲುಸ್ರವಾಗಿ ಸುಗಮವಾಗಿ ಮುಗಿಯುತ್ತಿತ್ತು. 

ದರ್ನದ ಮಾತೆಂಬ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಬಹುದಾಗಿದ್ದರೂ ಒಂದು ಮಾತು 

ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೆಃ ಈ ಕುರಿತು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವದು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು 

ತಪ್ಪಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕ್ಷಮ್ಯವೆನಿಸಒಹುದು. ನಾನೊಬ್ಬ ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ 

ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಕೃಷಿಮಾಡಿ ಬೆಳೆ ಕಂಡವನು. ಕಳೆವ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಿಂದಲೂ 

ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವೈ ಚಾರಿಕ ಲೇಖನವನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತ ಬುದವನು. ಇದರಿಂದ ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ 

ಕನ್ನಡದ ಇತ್ತೀಚೆಯ ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿಯಾಗುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ 

ಓದಿಕೊಂಡವನು. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ವಿಷಯ ನನ್ನ ಯಾವ ಗ್ರಹಿಕೆ, ಹೇಳಿಕೆಯೂ ಕೊನೆಯ 

ಇ್ಯರ್ಥವೆದು ಕನಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಭಾವಿಸದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎತ್ತಿ 

' ಕೊಳ್ಳುವ ಒತ್ತಿ ಹೇಳುವ ಗ್ರಂಥ ಹಾಗೂ ಗ್ರಂಥ ಕರ್ತರ' ವಿಚಾರ ನನ್ನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ 
ವೆಂಜೇ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಿ ದ್ದೇನೆ ಹೊರತು ಇದೊ.ದು ಐತೀರ್ಪು ಅಲ್ಲ. (ಅಂಥ "ಮಹಾಜನ? 
ನಾನು ಅಲ್ಲನೇ ಅಲ್ಲ) 

ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಉಸ್ಲೇಖಿಸದೇ ಬಿಟ್ಟ .ಗ್ರಂಥ ಮತ್ತು ಗ್ರಂಥಕರ್ತರ ಸ್ವತಃ ಸಿದ್ಧ 
ಮಸತ್ವಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬಾಧೆಕವಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳಿಗೆ! 
ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೊಣೆಯೇ ಹೂರತು ಹೇಳದಿದ್ದೆ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಇಸ್ಪತ್ಸೆದು। 
ವರ್ಷಗಳ ಅಲ್ಪ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಬಿದ್ದ, ಹೆಸರಾದ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಗುಣಕ್ಕಾಗಿ: 
ಪರಿಣಾಮಕ್ಕಾಗಿ ಹಿರಿಮೆ ಪಡೆದವೊದ್ದು ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿಯೂ ಭಾವಿಸಿದ: 
ಕೃತಿಕರ್ತೃ ನಿರ್ನೇಶ ಉಸ್ಸೇಖಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿವೆ. ಇವುಗಳ ಬಗೆಗೆ ವಿಚಕ್ಷಣ ವಾಚಕರು, 
ಒಂನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು : 

ಇಲ್ಲಿ ಬರದೇಬಿಟ್ಟ ಗಣ್ಯುವಾಾನ್ಯು ಗ್ರಂಥಗಳು ಹೇಗೂ ಇರಲಿ ಬಂದ ಉಲ್ಲೇಖಗಳೂ 
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ಆ ಕುರಿತ ಲೇಖಕನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳೂ ಸಮರ್ನಕವಾಗಿರುವವೇ ? ರೇಖಕನಿತ್ತ 

ಮನ್ನಣೆ ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ಈ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೂ ಅವ್ರಗಳ ಕರ್ತೃಗಳಿಗೂ ಸಲ್ಲಬಹುದೇ ? 
ನಂ (ಊ್ಲ 

ಜ್ಞಾ ನಸಾಹಿತ್ಯ ನಿವಿಧೆ ಮುಖ, ಜ್ಹಾನ, ನಿಜ್ಞಾನಃ ಮತ್ಕ ದರ್ಶನ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ 

ಕಶ ತಂತ್ರ ವಿಸ್ಯ, ನಿಮರ್ಶೆ, ರಾಜಕಾರಣ, ಇತಿಹಾಸ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ನೀತಿ, ಅಧಾ ತ್ತ್ಮ 

ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಮಾಜ ಜೀವನ, ಭಾಷೆ, ವ್ಯಾಕರಣ.ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಅಂಗಗಳಿಂದ ಅದು ಬೆಳೆದು 

ಬಂದಿದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಸಿ ಬಂದಂದಿನಿಂದ, ಅಲ್ಲಿಯೂ 1956ರಿಂದ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯದ 

ಉದಯವಾದಂದಿನಿಂದ ಸಕಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಪರ್ಕ ಸಮಾಚಾರಕ್ಳೂ ಕನ್ನಡನೇ ಮಾಧ್ಯಮ 

 ವಾಗುವತ್ತ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯವು ರೂಸಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಒತ್ತಾಯದಲ್ಲಿ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ 

ಬೇಕಷ್ಟು ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಭರದಿಂದಶೇ ಒದಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಬರುತ್ತಿದೆ... ಆದರೆ 

ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಈ ಜ್ಞಾ ನ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಲಲಿಕೀತರವಾದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಚಾರ 

ಸಾಹಿತ್ಯವೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ? 

ಈ ಕುರಿತು ತುಸು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರೆ 

ಮುಂದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಎರಡೂವರೆ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಉಸಲಬ್ಧವಾದ ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ 

ವೆಂಬ ವಾಜ್ಮಯದ ಸ್ಥಾನಮಾನವೇನೆಂಬುದು ತಾನಾಗಿಯೇ ಖಚಿತವಾಗುವದು. 

ವಾಚಕನೇ ಅದನ್ನು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಬಲ್ಲನು. ಏಕೆಂದರೆ ಇಂಥ ಸ್ಥೂಲ ವರ್ಗೀ ಕರಣವಲ್ಲದೆ 
ಇಸ್ಪತ್ತೆ ದು ವರ್ಷಗಳ ಇಂಥ ಗ್ರಂಥ ಪ್ರಕಟನೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಬಿಡಿಯಾಗಿ ಜೆರೆಕಟ್ಟ 

ಹೋದರೆ ಅದು ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವೂ ಅಲ್ಲ, ಸಾಧುವೂ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗೆ 

ನೋಡಿದರೆ ಈ ಗ್ರಂಥ ನಿರ್ಮಿತಿಯ ಇತಿಶ್ರೀ ಇನ್ನೂಆಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಆಗುವಂತೆಯೂ ಇಲ್ಲ. 
ಜ್ಞಾ ನದ ಕ್ಲಿತಿಜನ್ರ ಸದಾ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತ ಹೋಗುವುತಹದು-ಮರುಭೂಮಿಯ ಒಂಟಿ 

' ಯುತ, ಓಯೆಸಿಸ್ಸಿನಿಂದ ಓಯೆಸಿಸ್ಸಿಗೆ ಬಿಸಿಲುಗುದುರೆಯ ಬೆನ್ನಿಗೆ! ಒಂದೊಂದು 

ಹೊಸ ಗ್ರಂಥವೂ ತನ್ನ ಸತ್ವಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಂದಿನವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಂಥಗಳ 

ಗುಣಾನುಕ್ರಮವನ್ನು ಪುನರ್ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವದು. ಆಗ ಮತ್ತೆ. ಮೂಲ್ಯಮಾಪನೆ 

ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ [ 

ತರ್ಕಬದ್ಧ ಅನುಮಾನ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸ್ರಮಾಣಭೂತ ವಿಚಾರ ಪ್ರಣಾಲಿ, ಮತೆ 

ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲವನ್ನೇ ಕೆದಕುವ ಶುಕ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಇನ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡೆ 

ಸ್ಹತಂತ್ರ ಅನಿರ್ಬಂಧ ಊಹ್ ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ, ಪ್ರಮೇಯ ಪಂಶೀಲನೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ 

ಗೊಡುವ ಎಲ್ಲ ಬೌದ್ಧಿಕ ವಾಜ್ಮಯವೂ ನಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸುವದೇ ಹೆಚ್ಚು 

ವಿಹಿತ. 

ಸೂತ್ರಶ್ಕಿಂತ ಭಾಷ್ಯ, ಭಾಷ್ಯಸ್ಕಿಂತ ವಾರ್ತಿಕ, ಕಾರಿಕೆಗಿಂತ ಟೀಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ 

ದೀಪಿಕೆ. ಇನೆಲ್ಲವುಗಳಿಗಿಂತ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಬಗೆಗೆ ಪ್ರವಚನ. ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ- ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ 
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ಪ್ರಾಜ್ಞ ಪೂರ್ವಿಕರೂ ಪರಂಪರೆಯೂ ತುಂಬ ಮಹತ್ವಕೊಟ್ಟು ಬಂದುದರೆ ಮರ್ಮವೂ 

ಈ ವೈಚಾರಿಕತೆಯ ಸಾಂತ್ವನೆಯೇ ಸರಿ. 

ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದ ಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಎಲ್ಲ ನಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯದ 

ನಿರ್ಮಿತಿಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಉನ್ಮೇಷಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದನಿದ್ದೇ ಇದೆ. ಅಲ್ಲ-ಇದಕ್ಕೆ ಅದುವೇ 
ವಸ್ತು. ಆದ ಇನೆರಸೊ ನಮ್ಮಳ್ಲಿ ಸಮಾಂತರವಾಗಿಯೇ ಬೆಳೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. 

ವೈಚಾರಿಕತೆಯ ಬಗೆಗಳು : 

ಇಂಥ ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಚಾರಿಕತೆಯ ಬಗೆಗಳು ಹೀಗೆ - 

1) ಮೊದಲಿಗೆ ವಿಚಾರದ ಸ್ವರೂಪ ಉಗಮ. ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅದರ ಯಥಾರ್ಥತೆಯ 

ನಿಯಮಗಳು... ಈ ಕುರಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ... ಇದು ಶುದ್ಧ ತರ್ಕ ನ್ಯಾಯ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ರೂಸ 

ತಾಳಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೂ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮಾನವೀಯ ಜ್ಞಾ ನದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ 

ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸುವ 51517101087 ಯ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯಬಹುದು. ಇದು ಭಾಷೆ 

ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಇತಿಹಾಸ ಮಾನವವಂಶೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸ 

ಬಹುದು. ಈ ಮಾದರಿಯ ವೈಚಾರಿಕತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ತೆರೆಯದ ಕಣ್ಣು. 

ತೆರೆದಿದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇಣುಕು ನೋಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ. ಬಿಡಿ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಹೊರತು 

ಗ್ರಂಥ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಆ ಬರಹೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬೇಕೆ ತತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ವಿವೇಚನೆಗೆ 
ಆನುಷಂಗಿಕವಾಗಿ. 

2) ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜೀವನದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಾಗೂ 

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಂಗದಿಂದ ವೃಕ್ತವಾದ ವಿಚಾರ ಸರಣಿಗಳೂ ಅವ್ರೆಗಳ ತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆ 

ಪ್ರಕಟನಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ನಾದ ಪ್ರತಿವಾದಗಳೂ ಸಮಾವೇಶಗೊಂಡ 
ಸಾಹಿತ್ಯ. 

3) ಪಾರಂಸರ್ಯವಾಗಿ ನಂಬಿಬಂದಿದ್ದ ಗೃಹೀತ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಸಂದಿಗ್ಧ 
ವೆಂದೂ ಸ್ವತಃ ಸಿದ್ಧವೆಂದೂ ಇಟ್ಟು ಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಅವುಗಳ ವೈಚಾರಿಕ ಕೋಶ 
ದಲ್ಲಿಯೇ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬೆಳೆಎರುತ್ತದೆ. ಅವ್ರೆಗಳ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಅಸಂ 
ಪ್ರಜ್ಞಾತ ಭಾವನೆಗಳನ್ನೂ ಧಾರಣೆಗಳನ್ನೂ ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ತತ್ವ ಪ್ರಾಣಾಲಿಕೆಯ 
ತಥ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಹೊರಟ ಸಾಹಿತ್ಯ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಈ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಕ್ಸ ಹಾಕಿ 
ದಾಗಲೇ ವೈಚಾರಿಕನಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿಚಾರಸರಣಿಯ, ಸ್ಥಾಸಿತ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ 
ಸಂಪ್ರದಾಯ ಶರಣ ಬುದ್ಧಿವಂತ: ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಶಾಸಕರುಗಳ ವೈರವನ್ನೂ ನಿರೋಧವನ್ನೂ 
ಕಟ್ಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದ ವಿರುದ್ಧ ಆತ ಈಜಜೇಕಾಗುತ್ತದೆ. “ಯದ್ಯಪಿ 
ಸಿದ್ಧಂ ಲೋಕ ವಿರುದ್ಧ್ ನಾಚರಣೀಯಂ* ಎಂಬ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬಲವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರ 
ದಿಂದಲೂ ಬಲವನ್ನು ಪಡೆದ ರೂಢಿಯು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಸ್ರಿಯ ಸುಖಾಸೀನ ಉದಾಸೀನ 
ವೈಚಾರಿಕನ ಕೈಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. 

$ 



ವೈಚಾರಿಕತೆಯ ಬಗೆಗಳು ೨೨ 

ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದೆರಡು ತೀವ್ರ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯ ಪ್ರಶ್ನಿಗಳನ್ನೆತ್ತಿ ತನ್ನ ಥೈರ್ಯಕ್ಕೆ 

ತಾನೇ ರ ಆತ ಕೆನ ್ಪಗಾಗುತ್ತಾನೆ. ಸ ಬೆಟ್ಟ ವನ್ನು ಕೊರೆದು ಹೊಸ 

ಕಣಿವೆಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ನಟ್ಟ ಲು ಹೊರಟ ಈ ಸಥ ತಿ ನಡುವೆಯೇ ಹಿಂದಿರು 

ಗುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಬೆ ಭ೫ೂರ ಮೂರ್ತಿ ಲ್ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ವಿಚಾರ 

ಪ್ರಾ) ವರ್ತಕ ಕೆಂಬುವವರೂ ತಮ್ಮ ಜೆ ದ್ಧಿ ಕೆ ಜೀವನದ ಸಿಕಟದ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ಹಿಂಜರಿದು 

ನೆಚಾರಿಕ ಸಾಹಸವನ್ನು ಬಟ್ಟು ಕೂಟ್ಟು ಹಳೆಯ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ, ಒಪ್ಪಿ ಕೊಂಡು 

ಅದರಕ್ಲಿಯೇ ಆತ್ಮ ಸ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಟು. ಮೂರ್ತಿಭಂಜಕರೂ. ಆಗ್ನಿ ಭಕ್ಷಕರೂ 

ಎಂದು ಹರಯದಲ್ಲಿ ಹೆಸರಾದವರೂ ನಾಲ್ವತ್ತು ದಾಟಿನೊಡನೆ ಮಡಿಉಟ್ಟು 

ಪಾರಾಯಣಕ್ಕೆ ಪೂಜೆಪ್ರನಸ್ಫಾರಗ ಳಿಗೆ ತೊಡಗಿದ್ದು ೦ಟು. 

ಆದರೆ ಅವರ ಈ ಮನೋದೌರ್ಬ ದ ಅವರು ಮೊದಲು ನೆಚ್ಚಿದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ 

ಗಳಿಗೆ ಕುಂದು ಬರಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸ್ವತಃ ಅವುಗಳಿಂದ ಚ್ಯುತರಾದರು. ವಿಚಾರದ 

ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರ ಆಚಾರ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಧೈೈರ್ಯವೋ ಮನೋದಾರ್ಡ್ಥ್ಯವೋ 

ಸಾಲಜೀ ಹೋಯಿತು. ಎಂದಿಷ್ಟೇ ನಾವ್ರ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಮುಪ್ಪು ಮಾನಸಿಕ ದುಃಖ 

ಜೋಷಗಳು ಏನೂ ಸೋಂಕದಿದ್ದಾಗ ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿಯು ಪೂರ್ತಿ ಸ್ವಾಸ್ಯ ಸ್ಫ್ಯಮಯನಿದ್ದಾ ಗ 

ಮನುಷ್ಯ ನೆಚ್ಚಿ ದ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಂಡ, ಧಾರಣೆ-ಧೋರಣೆಗಳೇ ಅವನ ಸ ಅಭಿಪ್ರಾಯ 

ವೆಂದು ತಿಳಕೊಳ್ಳ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 

4) ಒಂದು ವಿಷಯದ ಸ ಸದ್ಯ ಪ್ರೆಯೋಜನವನ್ನೂ ಮೀರಿದ ಅದರ ಮಗ್ಗಲು, 

ವ್ಯಸ್ಟಿ- -ಸಮಸ್ವಿಗಳ ಬಾಳಿನ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಪಾತಳಿಯ ಒಳಮ್ಮೆ ಯಾಗಿರುವ ತಾತ್ವಿಕ, 

ತಾನುಗತಿಕವ ಆಚೆಯ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಆಶಯ-. -ಇವುಗಳ ಬಗೆಗೆ ಇರುವ ಸ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ, 

ಪ್ರತಿವಾದ ನಿಸ್ಕರ್ಷೆಗಳಿಗಾಗಿ ನಿೀಸಲಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಇತಿಹಾಸದ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಭಾಷೆಯ 

ಹುಟ್ಟುಗುಟ್ಟ » ಶೆಂತೆ ತ್ರವಿಸ್ಯೆ, ಸಂಘ-ಸ ಸ:ಸೈೈಗಳ ಸಂಘಟನೆ. ವಿಘಟನೆಗಳ "'ಪತನ-ಅಭ್ಯು 

ದಯ ಷಾ ಮಾರ್ಗ? ದ ನಾಗಮೋಡಿ, ಏರುತಗ್ಗು ಕ್ಫ ತಿಯ ಕನಿಯ ಜ್ 

ಕುರಿತು ಊಹಾಪೋಹ, ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಇನ್ನೊ. ಸತ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಉಪನ 

ಗೊಳಿಸಿ ನೋಡುವದು. ಇದೆಲ್ಲ ಈ ತ! ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇತುತ್ತ ದೆ. 

ಇಲ್ಲಿಯೂ ವಿಚಾರಕ್ಕಿಂತ ವಿಚಾರದ ಬಗೆಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ಒಲವು ಸಿಲುವುಗಳಿಗೆ 

' ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಬರುತ್ತದೆ. ರಾಜಕಾರಣದ ಮೇಲೆ ಭೂಚರಿತ್ರೆಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು 

ತರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಸತತ್ವ, ವಿಭೂತಿತ್ವಗಳ ಹಿಂದಿನ ವಿಚಿತ್ರ ವಿಕ್ಷಿಸ್ತ್ನ ಮನೋಗಂಡೆ 

ಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಜನರ ಚಾಳಿ-ಗೀಳುಗಳ ಫಲವಾಗಿ ಚರಿತ್ರೆಯೇ ಹೇಗೆ 

ನಲ್ಲಟಿಸುವದೆಂದು ಇತಿಹಾಸದ ಹೊಸೆ ಉಸಸತ್ತಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಬಹುದು. ಕವಿಯ 

ಕ್ಫೃ ತಿಗಳೊಳಗಿಂತ ಅವನ ಬೇರೊಂದೇ ಗುಪ್ತ, ಸುಪ್ತ ಅಥವಾ ಅವಾಂತರ ಪ್ರಶಂಸೆಯಲ್ಲಿ 

ಲುಸ್ತವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ತ್ತವನೊ ಲ್ನ ಅದರೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮ ಲನ್ನೋ ಅರ್ಥೈಸಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. 

ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ: ವಿಮರ್ಶೆಯಲ್ಲಿ ತ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನೂ ಮನೋಧರ್ಮದ 
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ವತ 
ಹ 2ತಂತೊ ೇೀಶ್ಕರಿ ಜತರ ಸಾಹಿತ್ಯ 

ಆ 

ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನೂ ಪುರಾಣ ಕಾವ್ಯಗಳ ಕಾಲ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 

ಬರುವ ಲೋಹಗಳ ಆಯುಧಗಳ ಅಲಂಕಾರಗಳ ಬಳಕೆಯ ಪುರಾತತ್ವೆದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನೂ 

ಉಸಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಅನ್ವಯಿಸಿ ನೋಡಬಹುದು. 

ಈ ರೀತಿ ಕರ್ಣನನ್ಲಿ ನ್ಯೂನಗಂಡೆ, “ಏಕಚಪ್ಯಾಲ್ಪಾ? ಈ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮರಾಠಿ! 

ದುರಂತ ನಾಟಿಕದ ನಾಯಕ ಸುಧಾಕರನಲ್ಲಿ ಭಗಿನೀ ಗಮನದ ಪಾಪ ಕೇಶ ನಿಯರನ 

ಅಪ್ಪ ಸಟ್ಟಿದಿಗಳಿಂದ ಅವನ ಸಲಿಂಗರತಿ, ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಬ್ಬಿ ಣದ ಉಸ್ಲೇಖ 

ದಿಂದ ಅದರ ರಚನೆಯ ಕಾಲನಿರ್ಣಯ, ದೂರ್ವಾಸನ ಶಾಸದಲ್ಲಿ ದುಸ್ಯ:ತನ ಸೆ 

ಲೋನ (4116011510), ದುರ್ಯೋಧನ, ಕೀಚಕ, ರಾವಣರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 

ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನನೀಯತೆಯ ಸದ್ಗುಣಗಳು, ಶಾಂಕರ ಅದ್ವೆ ಸ್ಫತೆ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತಮತದ 

ಹೊಳಹು, ಖಾನದೇಶದಲ್ಲಿ “ಕಣ್ಮರೆಯಾದ ಕನ್ನಡ”- ಹೀಗೆಲ್ಲ ವೈಚಾರಿಕ ಊಹೆಯೂ 

ಉಸಪತ್ತಿಯೂ ಪಾರದರ್ಶಿಯಾಗಿ. ಕೆಲಸಲ ಅಪಾರದರ್ಶಿಯಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸ 

ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

ಈ ಅಂಗದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದುಂಟು. 

ಆದರೆ ಸಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಪುಷ್ಟವಾಗಿ ಕೆಲಸಮಾಡಿದ್ದು ಕಡಿಮೆಯೇ. 

5) ಇನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕುರಿತೇ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಉನ್ನತ 

ಅಥವಾ ಶುದ್ಧ ಬ ಮತ್ತು ಸಾನ್ವಯ ವಿಮರ್ಶೆ ಹೀಗೆ ಎರಡು ಬಗೆ. 

ಶಾಸ್ತ್ರಿ 1. ತಾರತಮ್ಯ “ನಿವೇಕ. ಭೇದಾಭೇದ ಲಕ್ಷಣ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಬದ ಯಾವ ಅಂಗ 
ನನ್ನೂ ಸಾಕೆಲ್ಯವಾಗಿ ಸಾಕೂತವಾಗಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ, ಮೂಲ್ಯಮಾಪ ಕ್ಸ: ಗುರಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ 

ಸಾ ಸರ್ವ ಸಾಮಾನ್ಯವೂ ಸರ್ವ ಸನಾ ಒನ್ಯಾವೂ ಆದ ತತ್ಹೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುವ 

ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ಉಚ್ಚ ನಿಮರ್ಶೆ; *ಕವಿ ಕೃತಿಗಳ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ನಾ ಅನನ್ಯ ಸಂಬಂಧೆ 

ಗಳನ್ನು ನಿರಾನಿಸುವ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಅನುಭವದ ಸಂಭಾರವನ್ನು ಜೀವನದ ಸ ಸಂಸ್ಥಾರವನ್ನಾಗಿ 
ಮಾಡುವ, ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೂ ಜೀವನದ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನಾಗಿ ನೋಡುವ ಹದವನ್ನೂ 
ಹದನವನ್ನೂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವ ಸಾಹಿತ್ಯ. 

ಕನ್ನ] ಡದ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿನ್ಯಾಸದ ಕಳೆದ ಅರ್ಧ ಶತಮಾನದ ಒಂದು ವಿಕೇಷವೆದಕೆ 
ಮ್ರು ರು ವ್ಫೆ ಚಾರಿಕ ವಾಜ ಮ್ಮಯವೇ ನಮ್ಮ ಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಕ ಪ್ರಕಾರಗಳಿಗಿಂತ ನಿಪುಲ 
ವಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಡಾ. ಆರ್ ಸಿ. ಹರೇಮಠು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ 
ಹೇಳಬಹುದು : 

“ಕಳೆದ ಕಾಲು ಶತಮಾನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನ ಡೆದೊಳಗೆ ಹುಚ್ಚಿ ದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದವು ಕಾವ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆಯ ವಭತ » ಘು ನಿಟ್ಟಿ ನ ಬತ್ತುನೆ ಡ್ಡ 

ನ್ನು 3 "ಉ 
ಆದದ್ದು 1933ರಲ್ಲಿಯೇ, ನ ತ ಮಸಕ ದ ಗಂ ಆದರ ಇದ ಡಾ. ಆರ. ಸ. ಹಿರೇಮಠರ ಅಂಬೋಣದುತೆ ; 

ಇಲಿ ಎತಿ 
೧ ಆಮಿ 
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ಈ ಗ್ರ:ಥನ್ರ ವಿನಿಧ ಅಲುಕಾರಿಕರ ವಿಚಾರಗಳ ಶೃಂಖಕಯಾಗಿರುವದಲ್ಲನೆ ರಸಪಾಕ 
ವಾಗಿಲ್ಲ... ಗ್ರಥನಕ್ರಿಯೆಗಿಂತ ಮಥನಕ್ರಿಯೆ; ಮೇಲಾಗಿದ್ದರೆ ಜೆನ್ನಾಗಿತ್ತು-ಎನಿಸುತ್ತದೆ.? 

ಪಶ್ಚಾತ್ಯರನ್ಸಿ ಸಾಹಿತ್ಯುವಿಮರ್ಶೆಯ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ರಾಂಥಿಕ 
ತರ್ಚೆಗಾಗಿ ಶೋಧಿಸಿಬ್ಲ, ಬೋಧಿಸಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಾವ್ಯ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಈ 
ದಿಮರ್ಶಾಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಅನ್ಹಯಿಸಿ ಅನೇಕ ಕವಿಗಳ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕೃತಿಗಳ ಮೂಲ್ಯ 
ಮಟ್ಟಗಳನ್ನು ಅಳೆಯುವ ತಿಳಿಯುವ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಇದುವೆ 

ಸಾನ್ವಯ ವಿಮರ್ಶೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಕಳೆದ ಇಪ್ಪತೈದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ವಿಮರ್ಶೆ 

ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ವಿಪುಲವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಗಾತ್ರದ ಮಾನ 

ದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಮರ್ಶಾ ವೈ ಪುಲ್ಯ ಸಾಲದು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಅದು ಬಂದಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಾ 
ಪ್ಪದವಿದೆ. 

ಈ ಜಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಹೆಳೆಯು ಗ್ರಂಥಗಳ ಸಂಪಾದನೆಯ ಪರಿಯನ್ನು 

ಡಾ. ಆರ್. ಸಿ. ಹೀಗೆ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ: “ಒಂದು ಪ್ರತಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಹಕ್ಕೆಂಟು ಪ್ರತಿ 

'ಳಸ್ಪಿಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಸೂಕ್ತವೆನಿಸಿದ ಪಾಠೆವನ್ನೂ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಕವುಗಳಲ್ಲಿ 

ಕೆಲವನ್ನು ಅಡಿಟಿಸ್ಸಣಿಯಾಗಿ ಕೊಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನಿಟ್ಟು ಕೊಂಡು ಅನೇಕರು 

ಗ್ರ್ರಥಗಳನ್ನು ಪ್ರಕದಿಸಿರುವರು. ಅವರ ಪಾ'ಡಿತ್ಯು, ಪಾಠೆನಿರ್ಣಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಶೆಂಸ 

ೀಯವಾದರೂ ಗ್ರಂಥ ಸುಸ್ಥರಣಶಾಸ್ತ್ರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದಷ್ಟ ಕ್ಕೆ ಪರಿಮಿತವಾಗಿರು 

ದದಿಲ್ಲ.? 

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆಯೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇದೇ ದಾರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿರಬಹುದೇ? 

ಇಂದು ಒಂದು ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಂಡು ಬರೆದರೆ ಅದು ಕೃತಿಚೌರ್ಯವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. 

ಶಿದೇ ಹತ್ತೆಂಟು ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ತೆಗೆದ ಅವತರಣಿಕೆಗಳ ಹಾಗೂ ವಿಚಾರಗಳ ಸರಪಣಿ 
ಸುನ್ನೇ ಜೋಡಿಸಿ ಇಟ್ಟ ಗ್ರಂಥ ಖುಣವನ್ನು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಒನ್ಪಿಕೊಂಡುಬಿಟ್ಟರೆ 

ತಿದು ಸಂಶೋಧನೆ ಅಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ದೆ. ಹೀಗೂ ಅನ್ನಬಹುದು ಹಾಗೂ ಅನ್ನ 

ಬಹುದು?_ಎಂಬ ಅರ್ಥದ ಬೇಲಿಯ ತಂತಿಯ ಮೇಲಿನ ಕಸರತ್ತುಮಾಡಿ ಕಾಣಿಸುವದೇ 

ೆಲವು ಡಾಕ್ಟರೇಟು ಗಿನ್ಬಿಸಿಕೊಂಡೆ ಪ್ರಬಂಧಗಳ ವೈಖರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 

೩0ಥ ಹಲವಾರು ಪ್ರಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೂ ಪ್ರಕಟವಾಗಿ ವಿದ್ವಜ್ಜನರ ಕಣ್ಣಿಗೆ 
ಕೊಳಾಗಬಲ್ಲನು ತೀರ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತವೆ ! 

ಡಾ. ಹಿರೇಮಠರು ಹೇಳುವಂತೆ, “ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕನ್ನಡೆ ವಾಜ್ಮಯವನ್ನು 

ೃಷ್ಟಿಯನ್ಲಿಟಿ (ಕೊಂಡು ಅದರ ಬಗೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ವಿಮರ್ಶಾ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಅವರೋ 

ಸಿದರೆ ಅದರ ಪ್ರಮಾಣ ತೀರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆಯೆಂಬುದು, ಅದು ಗಾತ್ರ ಹಾಗೂ 

ತ್ವ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿರಿದಾಗಬೆ,ಕೆಂದು ಹೇಳಶೇಜೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ವಿಮರ್ಶೆ ಬೆಳೆಯದೇ 

ನ್ಹತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹುಟ್ಟಲಾರದು, ಬೆಳೆಯಲಾರದು, ಬಾಳೆಲಾರದು.? ಇದನ್ನೇ ಕವಿ 

ರ್ಯ ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸೂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರಿದ್ದಾರೆ: “ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿ; 



' ತೆ ತ್ ಕಾಜಾರ್ ಕರಾತಿ 

೨ 

ಸಾ ತಂತೊ ತ್ತರ ಧು ಎ ಇಟ್ ಸಾಹಿತಿ 

ನಿಮರ್ಶೆ ಸುಸ್ಪೃತಿ.? ರವಿ ಕಾಣನೇ ಇದ್ದುದನ್ನು ಕನಿ ಕಾಣುತ್ತಾನಂತೆ. ಕವಿ ಕಾ£ 

ದಿದು ದನ್ನು ವಿಮರ್ಶಕ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ | 

ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ--ಶೈಲಿ, ಶಕ್ತಿ : 

ಇಂಥ ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ರೀತಿ ಎರಡು ವಿಧ: ಒ ಒಂದು ಮನಗಾಣಿಸುವಂಥದೆ: 

ಇನ್ನೊಂದು ಮನವೊಲಿಸುವಂಥದು. ಅದು ಜೋಧಕ್ಕ ಇದು ವೇಧಕ. ಮಾದರಿಂ 

ನಿಚಾರಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವೆರಡೆನ ಸಮತೂಕ ಸಮಪಾಶಕವಿರುತ್ತದೆ. ಬೇಂದ್ರೆ, ಪುಟ್ಟಷ್ಟ 

ಅಡಿಗ್ಗ ಕುರ್ತಕೋಟಿ ಹಾ.ಮಾ ನಾಯಕ, ದೇಜಗೌ ಕಾರಂತ, ಯು. ಆನ 

ಮೂರ್ತಿ, ಗಿರಡ್ಡಿ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ, ಮುಂತಾದವರ ವೈಚಾರಿಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ 

ಎರಕದ ವಿಶಿಷ್ಟ "ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. 

ಈ ಬಗ್ಗೆಯ ಸುಶ್ಲಿಷ್ಟತೆ, ಅಂತ ವಿ. ಸೀ. ಬಿ. ಎಚ್. ಶ್ರೀಧರ, ಗೋಕಾ 

ರಂಥವರ ವಾಗ್ಮಿತೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಷ್ಟು ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಂಸ್ಪುಟಿವಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ. ಇದ 

ಒಂದು ಸೋಜಿಗ. ಗ್ಗ ಗೈಂಥಕ್ಕೂ-ಗ್ರ ಜ್ ಯಾವ ಗಂಟೋ! ಕೆಲವರ ಭಾಷೆ ೮ 

ವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಕ್ಲಿಪ್ಟವಿದ್ದರೆ ಕೆಲವರ ನಿಚಾರಶೈಲಿಯೇ ಸಂಕೀರ್ಣವಿರುತ್ತ ಎಜೆ!) 

ಕಲವರು ಎರ 'ಸಾತೆಿಯನ್ನಿ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ದೂರಾನ್ವಯದ ದ್ರಾವಿಡೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಃ 

ಮಾಡುವಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. 

ಓದಲು ಬಿಗಿಯಾದದ್ದು ಬರೆಯಲು ಸಲೀಸು ಓದಲು ಸಲೀಸವಿದ್ದದ್ದು ಬರೆಯೇ 

ಬಿಗಿ_ ಇದೊಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆಯ ಸೂತ್ರ. ಕೊನೆಗೂ ಕೈ ಲಿಯೆಂಬುದು ಓದುಗನ 

ಪಳಗಿಸುವ ತುತ್ತ. ಅದರ ಸಂಬಂಧ *ಶೀಲ ದೊಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕೋ ಶಿಲೆ ಯೊಂಜ 

ಇರಬೇಕೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಆಯಾ ಮಾದರಿ ಸನ್ನು ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಯತ್ನದಿಂದ 
ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು. 

ಇನ್ನ್ನು "ಲ್ಲವನ್ನೂ «ಸೈಲಿದೆ ಬಾಳೆಯ ಹಣ್ಣಿ ನಂದವಿ” ಲಲಿತಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೇ 

ಒರುವಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಕಲಮಬ್ಬ ಗಿನ ವಿಚಾರದ ಬಿಗುವು ಬಿರುಸು ಬುದ್ಧಿಪ್ಪ ಪ್ರಧಾನ. ಬರಹದ 
ಅಥಿವಾರ್ಯ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ "ವೃಥಾ ಪಲ್ಲವ ವಿಬ್ಲನೆ 'ಪ್ರಪ್ಪೂತೆಯನ್ನು ಗದ್ಯ 

ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು, "ವಾಗರ್ಥ ಪ್ರತಿನತ್ತಿ'ಯಿಂದ. ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ' ಅಮೇರಿಕನ ತ 

ಜ್ಞಾನಿ ನಿಲಿಯಂ ಜೇಮ್ಸ್ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕಾದಂಬರಿಯುತೆ ಬರೆದರೆ ಅವನ ಸೋಜ 
ಹೆನ್ರೇಜೇಮ್ಸ್ ಕಾದುಬರಿಯನ್ನು ಈ ಶಾಸ್ತ್ರದಂತೆ ಬರೆಯುತ್ತಿ ದನು! ಶೈಲೀ 

ಸೌದರ್ಯವ್ರು ವೈಚಾರಿಕತೆಗೆ ಮಾರಕವಲ್ಲವೆಂ ಬುದನ್ನು ಶಂಕರಾಘಾರ್ಯರ ಹಾ 
ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷ್ಯ ಶೈಲಿಗಳಿಂದ ಗೊತ್ತಾ ಗುತ್ತದೆ. ಕ ೇ ವ 

ಶತ್ಹವೇತ್ತ ವಿಲ್ಡೊರಾಂ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ತತ್ತ ಜ್ಞಾನಿ ಟ್ಟ ೦೫೩ ಇವರಿಓ 

ಗದ್ದಕ್ಕ ಶೈಲಿಯ ಲಾಲಿತ್ಯ ಅರ್ಥ ಗೌರವಗಳಿಂದ ಸ ಸಷ್ಟವಾಗುತ್ತ ಡೆ ' 
ನಿಚಾರದ ತೆ ಶೈಲಿಯ ಬರಹಗಾರಿಕೆಪು ಗೊಂದಲವಾಗಿ ಕಾಣಿ 
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ಕೊಳ್ಳುತ್ತ ದೆ. ಭಾಷಾ ಪ್ರಭುತ್ವದ ಮಟ್ಟ ಯಾವ ಇಬ್ಬರು. ಗದ್ಯ ಲೇಖಕರಲ್ಲಿಯೂ 
ಸಮನಾಗಿಯೇ ಇದ್ದಾಗ, ವೈಚಾರಿಕ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಾಗಲೂ ಮುಚ್ಚಿ 

ಕೊಳ್ಳುವಾಗಲೂ ಶೈಲಿಯೂ ಗೊಂದಲಕ್ಟೀಡಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಶ್ಚಿಲಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ 

ಕಳೆದ ಕಾಲು ಶತಮಾನದ ವೈಚಾರಿಕ ಗದ್ಯವನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸುವದೂ ಒಂದು ಉತ್ತಮ 

ವೈಚಾರಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮವಾದೀತು. 

ಊಹೆಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ರ್ರೇಕ್ಷೆನೂ ಕೂಡಿದಾಗ ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು 

ನಿಲಕ್ಷಣ ಬೌದ್ಧಿಕ ರಸದ (ಅಂತಹನೊಂದು ಇದ್ದರೆ!) ನಿಸ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇಂದ್ರೆ 

ಯವರ “ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶೆ”, “ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಶೋಧನೆ ಅವರ ಯಾವಸೇ 

ತಾತ್ವಿಕ ನಿನೇಚನೆಯ ಭಾಷಣ, ಸಂಭಾಷಣ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜಕ ಸಾಕ್ಷಿ ಕುವೆಂಪು 

ಅವರ ವೈಚಾರಿಕ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ಪಾಕವ್ರ ಕಂಡು ಬರುವದುಂಟು. 

ಕೀರ್ತಿನಾಥ ಕುರ್ತಕೋಟಿ ಮುಗಳ್ಳಿ, ಗೋಕಾಕ, ಅಡಿಗ, ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ 

ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಾಭೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಬೆಡಗಿನ ಮಾತಿಗಿಂತ ಚಕಿತಗೊಳಿಸುವ ಸೂಕ್ತಿ 

ನಿಲಾಸಕ್ಟಿಂತ ಸಮರ್ನಕ ಪದ ಪವಣಿಕೆ, ಸಮರ್ಥ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಪರಿ 

ಪರಿಯಿಂದ ನರೆ ಪರೆಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿ ನಿರೂಪಿಸುವ ತಾಳ್ಮೆ ಜಾಣ್ಮೆಗಳ ವಿನ್ಯಾಸವೇ ಅವರ 

ಗದ್ಯಕ್ಕೆ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೋದಾಹರಣವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ 
ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತಕ್ಕೆ ಅದು ಅವಶ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. 

ವೈಚಿತ್ರ ಭವೂ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಅಲಂಕಾರವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಅಬನೋಷವೂ 

ಸೆಗುಣವೂ ಅದ ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳ ಯುತಿ ಯುಅನಲಂಕೃತವಾದರೂ ಅಲಂಕಾರವೇ ಸರಿ. 

ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯುತೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಗದ್ಯದ ಉಭಯ ಶೈಲಿ 

ಗಳನ್ನೂ ಪರ್ಯಾಶೋಚಿಸಬಹುದು. 

ನಿಜವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಅಲಂಕಾರನ್ರ ಯಥಾರ್ಥ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಾಧಕ. ಇದ್ದುದನ್ನು 

ಇದ್ದಂತೆ ಅರಿಯುವಾಗ ನಡುನೆ ಒಡಪು ತೊಡಪುಗಳೇಕೆ ? ಅವೆಲ್ಲ ತೊಡಕೇ._ನೇರವಾಗಿ 

ಹೇಳುವದನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಬಳಸಿ ಹೇಳುವದು ಭಾವನೆಗೆ ಪೋಷಕವೇ ಹೊರತು ಬುದ್ಧಿಗೆ 

ತಲ್ಲ... ಉಪಮಾನವು ಅನುಮಾನವಾಗಲಾರದು. ಅದು ಯುಕ್ತಿವಾದವೂ ಅಲ್ಲ. 

ಪ್ರಸ್ಮುತವನ್ನು ಅಪ್ರಸ್ಮುತದಿಂದ ಸೂಚಿಸುವದೇ ಅಲಂಕಾರಿಕಶೆ, ಕಾವ್ಯಮಯತೆ. ಈ 

ೂಚ್ಯತೆ, ವ್ಯಂಜನೆ ವೈಚಾರಿಕ ಗದ್ಯದ ಬದುಕು ಅಲ್ಲ... ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ವಾಚ್ಯ. ವಿಶದ 

ಶ್ಚಿತ. ಹೇಳತಕ್ಕೆ ಮಾತಿಗೆ ಅವ್ಯಾಸ್ತಿಯೂ ಇರಬಾರದು. ಅತಿವ್ಯಾಸ್ತಿಯೂ 

ಶಿರಬಾರದು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥಗಳು ಒಂದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊರಡು 

ಕಂತೆ ಇರಬಾರದು. ಒಂದೊಂದು ಶಬ್ದವೂ ಸಮ್ಯರ್ಕ ಜ್ಞಾ ತ?ವಾಗಿರಬೇಕು. “ಸಮ್ಯಕ್ 

ಕ್ರೆಯುಕ್ತ? ವಾಗಿರಬೇಕು. 

ಈ ಕುರಿತು ವಿನೋಬಾ ಭಾವೆಯವರು ಹೀಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾ ರೆ 

ಸೊಂದು ಶಬ್ದವನ್ನೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವೆ. ಆರಿಸುವ ಶಬ್ದ ಉಚಿತ 

4: ಪ್ರತಿ 



8 ಸ್ವಾತಂತ್ರೊ ಟೀತ್ತರ ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ 

ವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ವಾದ ತಿರುಳಿಲ್ಲದುದಾಗುತ್ತದೆ ; ಗಾಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವ 
ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದುದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅರ್ಥವಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ 
ಇನ್ನೂ ಕೆಲವಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಅರ್ಥಕೊಡುವ ಶಕ್ತಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸಿನ[( 
ಮೂಡುವದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಈ ಮೂರೂ ದೋಷಗಳನ್ನೂ ಬಿಡಬೇಕು. ಆ! 

ವಾಕ್ಯು ನಿಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಅಸ್ತ್ರವಾಗುತ್ತ ದೆ.1 

ವಿನೋಬಾಜಿ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯದ ಮಾತಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಈ ಪಥ್ಯವ್ರ ವೈಚಾರಿಕ ಗದ್ಯಕ್ಕೆ 
ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಗತ್ಯದಿಂದ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದುಶಂಕೆ ಏಳಬಹುದು. ಬ! 

ಇದ್ದುದನ್ನು ಇದ್ದಂತೆ ಹೇಳಲು ವೈಚಾರಿಕನೇಕೆ ಬೇಕು? ಸಾಹಿತಿ ಏಕೆ ಬೇಕು 

ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸ್ವಂತ ಸುದ್ದಿಗಾರನೊಬ್ಬನೇ ಸಾಕು. ಆದಕೆ ಈ ಸುದ್ದಿಗಾರ ಅನೇ' 
ಸಲ ನಡೆದ ಸುದ್ದಿಗಿಂತ "ಸ್ಪಂತ' ಸುದ್ದಿಯನ್ನೇ ವರದಿ ಮಾಡುವದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡ 

ಬರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೇನಿದರ್ಶನ._ಒಂದೇ ಘಟನೆಯನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡವರೆಂಬ ಬೇ 

ಬೇರೆ ಸುದ್ಧಿ ಗಾರರು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಏ' 

ರೂಸತೆಯಾಗಲಿ ಏಕ ವಾಕ್ಯತೆಯಾಗಲಿ ಇರುವದು ಕಡಿಮೆಯೇ. ಇದು ಹೀಗೇಕೆ ಆ| 

ಬೇಕು? ಇದಕ್ಕೆಕಾರಣ ಒಂದೇ : ಇದ್ದುದನ್ನು ಇದ್ದಂತೆ ಕಾಣುವದೂ ವರದಿ ಮಾಡ 
ವದೂ ನಾನೆ ಹೇಳುವಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಕಾಣುವಾಗ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷ ನಿರೀಕ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ 
ಶಾತ್ಕಾಲಿಕ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿ ಕಣ್ಣು ಕಿವಿಗಳ ದೋಷ, ಫಿಂತ ಅಂತರ, ನೋಡಿದ ಅವ! 
ಇತ್ಯಾದಿಗಳೂ ವರದಿ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ ರಾಗ ದ್ವೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ಸ್ವಾಥ 
ಮುಂತಾದ ಘಟಕಗಳೂ ಯಥಾರ್ಥತಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಓರುತ್ತವೆ. 

ಇವೆಲ್ಲ ತಡಿಕೆ ಶೊಡಕುಗಳಿ:ದ ಪಾರಾಗಿ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೂ ಹೇ 
ಲಿಕ್ಕೂ ಯೋಗ್ಯರಾದವರು ಎಷ್ಟು ಮುದಿ? ಆದ್ದಗಿಂದ ಅನೇಕ ಸಲ ಇದ್ದುದರ ಮೇ! 
ಇಲ್ಲದ್ದನ್ನೇ ನಾವು ಅರಿಪು.ಪರಿವೆ ಇಲ್ಲನೆ ಆರೋಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡದೇ ಶುದ 
ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದ್ದುದನ್ನು ಇದ್ದಂತೆ ವರ್ಣಿಸಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದು ವೈಚಾರಿಕವಾ? 
ವದೋ ? ಇಲ್ಲ, ಅದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ವಸ್ತು ಒದಗಿಸಬಹುದು. ನಮಗೆ ಒದಗುವದಿಲ್ಲವು 
"ಭವ ಆ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ತೋರಿದ ತಾಳಿದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾ! 
ಒಟ್ಟೂ ತಿಳುವಳಿಕೆಯೇ ನಮ್ಮ “ಅನುಭವ? ಭವದ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಬರುವ *ಸುಗತಿ' ಅಸಂಗ 
ವನ್ನು ಅಸಂಗತವೆಂದು ತಿಳಿಯುವದೂ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯೇ. ಅರ್ಥವಿಲ್ಲವೆಂದು ಅರಿಯೆ 
ವದೂ ಒಂದು ಇತ್ಯರ್ಥವೇ ಸರಿ. 

ಈ ಅನುಭವದ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದಾ ಗ ವೈಚಾರಿಕ 
ಗ್ಕಾಕ್ನೆ ಎಳೆವ ಎಡಿ ಇ. ವೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯೂ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯೂ ಅಲ್ಲ. ಇವೆರಡನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡ 

1 ಶ್ರೀ ಗೊರೂರು ರಾಮಸ್ವಾಮಿಯವರ “ಜೀವ 
1972ರ ಲೇಖದಿಂದ, 

ಸ” 
5 ಸಂಚಿಕೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಸೆಪ್ಟೈ:ಬರ 
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ನಡೆಯುವ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ (೫/೦೦೦೩5). ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರತೆಯೂ ಇದೆ; 
ಸಮಗ್ರತೆಯೂ ಇದೆ. ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯೂ ಇದೆ, ಸಮನ್ವಯವೂ ಇದೆ. ಇದರ ಶೈಲಿಯು 
ನಿಚಾರದ ವಾಹನವೂ ಅಹುದು; ; ಮಾಧ್ಯಮವೂ ಅಹುದು. ಹೆರಿಯುವ ಹಳ್ಳ ವ್ರ ತನ್ನ 
ದಂಡೆಗಳನ್ನು ತಾನೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು ಮತೆ ನಿಚಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ತನ್ನ ಅಭಿವ್ಯತ್ತಿ ಸ 
ಹೇಗೋ ಹಾಗೆಯೇ ತನ್ನ ಆಕ್ಫ ತಿಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಶೈಲಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳು 
ತ್ತದೆ. ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಕವಿ ೫ ದೃಷ್ಟಾಂತವಾದಂತೆ.. "11881181100 15 

(16 06) ೦8 (110881/('' ಎಂಬ ಉಕ್ತಿಯು ಹೀಗೆ “ವಾಗರ್ಥ ಪ್ರತಿಸತ್ತಿಗಯ ಸತ್ಯ 

ವನ್ನೇ ಸಾರುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸತ್ವವನ್ನೇ ವೈಚಾರಿಕ ಗದ್ಯದ ಸ್ವರೂಪ 
ವನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಧ್ವರಿಸುತ್ತದೆ. 

ಈ ವ ನಿವೇಚನೆಯಿಂದ ವೈಚಾರಿಕತೆಗೆ ಮಾಧ್ಯ ಭಬಮವಾಗಬಲ್ಲ ಗದ್ಯವನ್ನೂ 

ಗದ್ಯುದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರಬಹುದಾದ ವ್ಸೆಚಾರಿಕಕೆಯ ಮೊಟ ಮಟ ಮೊತ್ತಗಳನ್ನು 

ವಾಚಕರು ಗುರುತಿಸುಮಕೆ ಆಗಬಹುದೆಂದು ನನ್ನ ಆಸೆ. 

ಇನ್ನು ತೀರ ಸ್ಥೂಲ ಪರಿಚಯ: 
ಈ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ವಿವಿಧೆ ಪ್ರಕಾರದ ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಕಳೆದ ಕಾಲು 

ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದುದರ ತೀರೆ ಸ್ಥೂ ಸ್ಕೂಲ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು 

ಯತ್ನಿಸೋಣ. 

ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಸ್ಕೃತಿ ಜನಜೀವನದ ಸ್ವರೂಪ. ಈ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ಉತ್ತಮ 

ಗ್ರಂಥಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿವೆ. ಕವಿಗಳೂ ಸಂಶೋಧಕರೂ ವಿದ್ವಾಂಸರೂ ಇತಿಹಾಸಜ್ಞರೂ 

3 ಕುಡತರೂ “ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಅಧಿಕಾರದವರು ಈ ಕುರಿತು ಜ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 

3... (ಕಬದು ಬರೇ ಒಂದು ಹೆಸರಾಗಿ ಉಳಿದಾಗ, "ಹೆಸರಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಹೇಳ 

ಹೆಸರಿಲ್ಲದೆ? ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡತನದ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕತ್ವದಸ್ನ ಸ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು 

ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದು ಜೀವಾಳದ ಅಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನ ಡೆ 

ಸಂಸ್ಕತಿಯನ್ನು ಸಾಂಗೋಪಾಂಗವಾಗಿ ಎತ್ತಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳುವ ಗ್ರಂಥ "ನಿರ್ಮಿತಿಗೆ 

ಪ್ರೇರಣೆಯು ತಾನಾಗಿಯೇ ದೊರೆಯಿತು. ಈ 2 ಪರಿಸ್ಥಿ ತಿಯು ಸ್ವಾತಂತ್ರ )ಪೂರ್ವ ಕಾಲ 

ದಿಂದ, ಕನ್ನಡ ಕುಲ ಪುರೋಹಿತರ “ಕರ್ನಾಟಕತ್ಚ ದ 'ವಿಕಾಸ?ದಿಂದ ಹಡಿದು 1956ರಲ್ಲಿ 

ಹೊಸ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣದವರೆಗೂ ಇತ್ತು. 

ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಉಸ್ಲೇಖನೀಯವಾದ ಕೃತಿಗಳೂ ಅವುಗಳ ಕರ್ತರೂ ಈ 

ಬಗೆಯಾಗಿವೆ : “ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಜೀವನ? ಜಬ ಬೆಟಗೇರಿ ಕೃಷ್ಣ ಶರ್ಮರ 

ಪ್ರಬಂಧ ಸಂಕಲನ. ಇದರಲ್ಲಿಯ ನಿವೇಚನೆಯು ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿ ಸ ಸತ್ಯದ ಸಮೀಕ್ಷೆ. 

ಶೂ ಹಳೆಯ ಕಾವ್ಯಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಫಲವಾಗಿ 'ಬಂದದ್ದು. ಕನ್ನಡಿಗರ ಕೋಂಟಿ 

ಗಾಳಗಳ ಕುರಿತ ಪ ಸ್ರಬಂಧವು ಈ ಕನಿಭೂಷಣರ ವಿದ್ವ ತ್ತಾ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. 
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ಹಾಗೆಯೇ ಕನಕದಾಸರು ಕಂಡ ವಿಜಯನಗರದ ವರ್ಣನೆಯನ್ತು ಈ ಕನಿಯ 
“ಮೋಹನತರಂಗಿಣಿ”ಯಲ್ಲಿಯ ದ್ವಾರಕೆಯ ವರ್ಣನೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷಿಸಿದ ಇನ್ನೊಂದು 
ಪ್ರಬಂಧವೂ ಲಕ್ಷಣೇಯವಾಗಿನೆ. ಇಂತಹೆಸೇ ಅವರ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಂಥ “ನಮ್ಮ 
ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ನ ಸರಂಪ ರೈ? 

ಶಂ.ಬಾ. ಜೋಶಿಯವರ *ಹಾಲುಮತೆ ದರ್ಶನ, “ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ 

ಪೂರ್ವ ನೀಠಿಕೆ? ತೀರ ಈಜೆಯ ಬ್ಭ ಹದ್ದಂತವಾದ ಬುಗ್ಸೆ ೇದ ಸಂರ ನಾಗ ಪ್ರತಿಮಾ 
ವಿಚಾರ' ಈ ಮೂರೂ ಅವರ ಊತ” ಪ್ರತಿಭೆಗೂ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕ್ರತ ಕುರಿತ 

ಗ್ರಂಥ ಪ್ರಸಂಚಕ್ಕೂ ಅಪೂರ್ವ ನಿಧಿಯಾಗಿವೆ. ಈ ಕೊನೆಯ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಮೆ ಸೂರು 
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪ್ರಸಾರಾಂಗವು ಪ್ರಕದಿಸಿದ್ದು “ಜಾಗತಿಕ ಪುರಾತನ ಅಧಿಸೈವತ 
ಕಥೆಗಳ ಅನುಸಂಧಾನದಲ್ಲಿ? ವಿಷಯದ ನಿವ್ಯ್ಯಾಸವಾಡಿ, ಈ ಗ್ರಂಥನ ಗಾತ್ರವೇ 
ಮೂಲತಃ 675 ಪುಟ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ 100ಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಕಿ ಸಂತಿಷ್ಟ್ರದ ಪುಟಗಳು. 

ಇನೆಲ್ಲ ಗ್ರಂಥಗಳೂ ಒಂದೇ ಮಹಾಸ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಚಿ: ಕೆ ಮುಥನೆಗಳನ್ನೊಳ 
ಗೊಂಡಿವೆ. ಕಂದ_ಮಿಳೆ ಜನಆರ್ಯ ದ್ರಾವಿಡ ಮೂಲ ಸಮಸ್ಯೆ, ಖುಷಿ ಮುಫ್ಶಿ 
ಅಗ್ಟಿ_-ಜಲ, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಸಂಘರ್ಷ ಇ ಇವೇ ಆ ಆ ಮಹಾಸಮಸ್ಯೆಯ ಅಂಗಗಳು. ಈ 
ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲಗಾಮಿಯಾದ ಸಂಸೀತ್ಟ ಇದೆ ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾ ೦ತಗಳ ಪ್ರಷಿ ಸ್ರಗಾಗಿ 
ಶಂ.ಬಾ ಅವರು ಭಾಷ್ಕೆ ವೇದಮೂಲ್ಯ ಭಾಗಿ ಶಾಗ್ತ ಅದಿಕೇವತಾ ಓಟ; 
ಪುರಾಣಾಖ್ಯಾ ಯಿಕ್ಕೆ ಚುದ್ರಗಿರಿ ಚಂಜಾ್ ಕ ಹರಪ್ಪಾ ಮೊಹೆಜೊದಾರೋ 
ವರೆಗಿನ ಹ ನನ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಬಸಭೂ ಗ ರೀತಿಯು 
2 ಯು ಕೌತುಕಾಸ ಸದವಾಗಿದೆ. ಡಾ. ಸುಂಗಚತ್ತುತ್ಸ ಹೇಳುವುತೆ “ಕನ್ನ ಡದಲ್ಲಿ 
ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಚಾರವು ಹ. ಶಾಖೆಗಳಲಿ ನಡೆಸಿದ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂತೋಧನೆಯ 
ಬೀ ಹೇಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುನಕ್ಕೆ ಅವರ ಕೃತಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಸಾಕ್ಷ್ಯ 
ವಾಗಿರುತ್ತವೆ. 

ಈ ಸಾಕ್ಷ್ಯವು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿವ ಅದರ ತೀರ ಈಜೆಯ*ನಾ ಗ ಪ್ರತಿಮಾ ವಿಚಾರ?ದಲ್ಲಿ 
ನಮ್ಮನ್ನು ಮೂಕ ವಿಸಿ ̀ ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ-ತಿದೆ. ಈಗ ಗ್ರಂಥದ ಹಾಸು. ಬೀಸುಗಳು 
ಗಯೇ ಭವ್ಯವಾಗಿವೆ. ಸ್ರಾಗೇತಿಹಾಸ ಉತ್ಪ ನಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಇಜಿಪ 

ಸುಮೇರಿಯಾ ಗ್ರೀಸ ಸಂಸ್ತ್ರತಿಗಳ ದೇವತಾ ಎ ಖುಗ್ವೆ ೇದ ಅಷ್ಟ ಇರೂ | 
ಹಿಡಿದು ಮನೋವಿಜ್ಞಾ ನ ಜಾನಸದ ವಾಜ್ಮಯಗಳ ರಿನ ಎಲ್ಲ ಬೌದ್ಧ ಕಪ್ಪ ಸಂಚವನ್ನೂ 
ಗ್ರಂಥಕರ್ತರು ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪುಕಿಸ್ರಾಭನಯು ಪಂರಪೋಷಕ ಫ್ರಗಿಯೂ ವಿಸಾ 3ರಕ್ಕ್ವಾಗಿಯೂ 
ಸೂರೆಗ್ಸೆ ದಿದ್ದಾರೆ. ಅಗ್ನಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಖುತ_ ಸತ್ಯದ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದು ಜಲ ಸಸಯತ್ತತ ರೇತ -ಸತ್ಯ. ದಿವ್ಯ, ಪವಾಡಗಳ ಶೌಸ್ಟ್ರಕೆದ್ದು ಹೇಗೆ ಬಲವಾಯಿ 
ತೆಂಬುದನ್ನು : ಬುಗ್ಗೆ "ದದಿಂದಲೇ ಜೋಶಿಯವರು ೪ ಉದಾಹರಿಸಿ ಸಿದ ಮಾಡಿದು ಅತ್ಯಂತ 
ನಿಚಾರ ಪ್ರಜೋದಕನಾಗಿದೆ. ಘು 
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ಡಾ. ಹೀರೆಮಠೆರ 5(/20006 ೦8 10877462 ಆಂಗ್ಲಭಾಷೆಯನ್ಲಿದ್ದರೂ 

ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ರಚನೆಯನ್ನೂ ಸ್ವರೂನವನ್ನೂ `ಿರೂಪಿಸುವ ಮೂಲ ಸಂಶೋಧೆನೆಯ 

ಗ್ರಂಥವು, ಭಾಷಾ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಂಜಯ ಕಾರ್ಯನನ್ನು ಸ್ಪಿ .- ರಾ. ಯ. ಧಾರವಾಡಕರರ 

“ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರವೆಂಬ `ಪ್ರಸ್ತಕವೂ ಅದೇ ವಿಷ ಹ ಬಗೆಗೆ ಪ್ರಾ ಕುಳ್ಳಿಯವರ 

ಪ್ರಜಾರೋಪನ್ಯಾಸದ ಕಿರಿಹೊತ್ತಿಗೆಯೂ ಉಸ್ಲೇಖನೀಯವಾಗಿವೆ. 

ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಿ. ಎಲ್. ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯರ ಸಬ್ದನಿಚಾರ', ಮಾಸ್ಕಿ 

ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರರ “ನಮ್ಮ ನುಡಿ, ಸೇಡಿಯಾಪು ಕೃಷ್ಣಭಟ್ಟರ «ಕನ್ನಡ 

ವರ್ಣಮಾಶೆ?ಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒದ್ಬಿಕೊಳ್ಳ ಲೇ ಬೇಕು. ಗ ವ್ಯಾಕರಣದ 

ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ "ಕನ್ನಡ ಕೈಪಿಡಿ ಭಾಗ 17 (ಕ್ರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾಘವಾಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು 

ಬಿ. ಶೃಪ್ಣಸ್ನ ಜು ಭಾಗ (ಬಿ. ಎಂ. ಶ್ರೀಕ ಕುಕಯ್ಯ ಮತ್ತು ಓ. ಎಸ್. ವೆಂಕಣ್ಣಯ್ಯ) 

ಇವುಗಳನ್ನು ಸ ರಿ ಸಬೇಕು. ಆರ್. ಚಚ ಕಾಸ್ 4[]16(017 ೦7 10870೩6೩ 

1.೩780೩80? ಸಸ ಸಾಧಿಸಿದ ಕನ್ನಡದ ಹಿರಿಯ ಸೇವೆ. 

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಭಾಷೆಗಳ ಪ್ರಪಂಚದ 

ಇನ್ನೊಂದು ಪರಿಮಾಣ. “ಕರ್ನಾಟಕ ಕವಿ ಚರಿಕ್ರೆ ಭಾಗ 1,2,3 ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ 

ಪೂರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಬರೆದವು. ಆದರೂ ಇವುಗಳ ಕಾಣಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಆಂ”. 

ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯರು ಕವಿಕಾವ್ಯಗಳ ಬಗೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯ ಸುಗ್ರೆ ಹಮಾಡಿ 

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸೀಮಾ ಪುರುಷರಾದರು. ಮಾತ್ರ ತ ಮುಂಬರುವ ಚರಿತ್ರ 

ಕಾರರಗೆ ಗ ಗಕಾಜರು 

ಇದೇ ಬಗೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಕೆ ೈತಿ «ಹದಿಮೂರನೆಯ ಶತಮಾನದ ಕರ್ನಾಟಕ 

ಆಂಧ್ರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ » ಇದನ್ನು ಬರೆದವರು ಡಿ. ಕೆ. ಭೀಮಸೇನರಾವರು. ಅಕ್ಕಸಕ್ಕದ 

ರೂ ಹಸ ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ತೃತಿಯ ಸಾಕಲ್ಯದ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಈ ಮಾದರಿ 

ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅನುಕರಣೀಯವು. . ಡಾ. ಮುಗಳಿಯವರ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ 

ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಇತಿಹಾಸ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಇಷ್ಟು ಸ್ಶಿಪ್ಪ ವಾಗಿ 

ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣಬದ್ಧವಾಗಿ ನಿರೂಪಿ ಸುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು 

ಜನಪ್ರಿ! ಜು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸುಶಿಕ್ಷಿತನ ಕೈಸಿಡಿಯಾಗುವಂತೆ ಸಾಧಿಸಿದವರು ಶ್ರಿ 

ಎನ್. ಕೆ. ಕುಲಕರ್ಣಿ. ತಮ್ಮ "ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಾಹಿನಿ”ಯ ಮೂಲಕ. ಬ 

ಅನುಭವ ಆಳವಾದ ಅಭ್ಯಾಸ ಎಟ ಗ ವಿಮರ್ಶೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ನಿದರ್ಶನ. 

ಈ ಗ್ರಂಥಗಳ ಸಿದ್ಧಾ ೦ಂತಗಳು ಮತೆ -ಮಂತವ್ಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸರ್ವಗ್ರಾ ್ರ್ರಹ್ಯ 

ಮತ್ತು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಅತೀತ. 

ಕನ್ನಡೆ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಬಗೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಪರಿಶೀಲನೆ ಪರಿಶ್ರಮಗಳಿಂದ ಡಾ. 

ಎರ್. ಕೆ. ಜರ? ಆಂಗ್ಲಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಸಿದ್116 18/08411080/0? 

ಸ್ಥಿಜವಾಗಿಯೂ ಶ್ಲಾ ಘನೀಯವಾದ ಕೃತಿ. ಕನ್ನಡ ನಾಟ್ಯರಂಗದ ನಿಷಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು 
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ಸಂಗ್ರಾಹ್ಯನಾದ ಗ್ರಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಜೀವಾಳದ ಕೊರಕೆಯನ್ನು 
ಈ ಕೃತಿಯು ನೀಗಿಸಿದೆ. 

ಇಂತಹದೇ ಅನನ್ಯ ಸೇವೆ “ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ?ದ ಬಗೆಗೆ ಅಪೂರ್ವ 

ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆದು ಡಾ. ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರು ತಮ್ಮ ಬಹುಧಾಯಕ ಪ್ರತಿಭೆಯ 
ಇನ್ನೊಂದು ಮಗ್ಗಲನ್ನು ಮೆರೆಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗ್ರಂಥವೈೆ ಯೂರೋಪದಲ್ಲಿಯೂ 
ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷೆಗಾನದ ನೃತ್ಯ”ನಾಟಕ ಕಲೆಗೆ ವಿಶ್ವಮಾನ್ಯತೆ 
ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. 

“ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿಕ್ರೆ'ಯನ್ನು ಡಾ. ಎಂ. ಮರಿಯಸ್ಪಭಟ್ಟರೂ *ಕನ್ನಡೆ 

ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನವನ್ನು ಡಾ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹಾವನೂರರೂ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಇದೇ ಕಾಲು 
ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಮಾದರಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಕೃತಿ ಶ್ರೀ ತ.ಸು. 
ಶ್ಯಾಮರಾಯರ “ಜನಸ್ರಿಯ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚಂತ್ರೆ.* 

ಈ “ಜನಪ್ರಿಯ” ಗೊಳಿಸುವ ಸದುಸ್ಟೇಶವೇ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ವೈಚಾರಿಕ 
ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆಯುತ್ತದೆ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ವಿಷಯವ ಸಂಕೀರ್ಣ 
ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು  ಸರಳರೂಪಸ ಕೊಡುವ ಹವ್ಯಾಸಕ್ಕೆ 
ಬೀಳುವ ಲೇಖಕರು ವಾಚನೀಯತೆಗಾಗಿ ನಿಜವಾದ ಆಳವಾದ ವೈ ಚಾರಿಕತೆಗೆ ಆ 
ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎರವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಗ್ರಂಥದ ವಿಷಯದತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜನಾಭಿರುಚಿ 
ಸೆಳೆಯುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವೂ ಇದರಿಂದ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪಲೇ ಬೇಕು. 

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿಥಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕನ್ನಡೆ ನಾಡಿನ ಚರಿಕ್ರೆ ಮೂರು 
ಬಿಡಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಈ ಇತಿಹಾಸದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾ. ನಂಜುಂಡೆ 
ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೃಷಿಯು ಉಪಯುಕ್ತ ವಾದದ್ದು. ಇವರು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಚಾಲುಕ್ಯ ಕದಂಬ 
ಗಂಗ ಹಾಗೂ ಹೊಯಿಸಳರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಸಿದ್ದಲ್ಲಡೆ 
ಕಾಂಗ್ರೆಸಿನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನೂ ಭಾರತೀಯ ಶಿಕ್ಷಣದ. ಇತಿಹಾಸವನ್ನೂ ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. 
ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕವಾಗುವ ಸದ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸುವಿದ್ಯ 
ಕನ್ನಡಿಗನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸದ ಪ್ರಶ್ಞೆ ಯನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುವ ಉಸ್ದೇಶದಿಂದ ಕೈಗೊಂಡೆ 
ಕೃಷಿಯೆನ್ಸ ಬಹುದು. 

ಧಾರವಾಡದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಗಸ್ಕಾ ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ ಕೆ.ಜಿ. ಜೋಶಿಯವರು 
1837ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಯುದ್ಧದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಚರಿತ್ರದಷ್ಟು ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿ 
ಬರೆದದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೆಕೆ.ಯಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀ ತಿರುಮನೆ ತಾತಾಚಾರ್ಯರು 
“ವಿಕ್ರಾಂತ ಭಾರತ.» 

ಈ ನಡುವೆ ಡಾ. ಕೆ. ಜಿ. ಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರು ಹನ್ಯಕ ಬಾಯ್ಬುಡಿಯ ಕುರತು 
ತೌಲಥಿಕ ಭಾಷಾ ಶಾಸ್ತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮೂಲಭೂತ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಕಓಸಿಡೆ 
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ಗ್ರಂಥವು ಆಂಗ್ಲಭಾಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಕನ್ನಡದ ಅಮೂಲ್ಯ ಸೇವೆಗೆ ಸಲ್ಲುವ ಕೃತಿಯಾಗಿದೆ. 
ಡಾ. ಎಲ್. ಆರ್. ಹೆಗಡೆಯವರ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ಪಾತ್ರ ದೃಷ್ಟಿ? ಗಮನಾರ್ಹ. 

ಇತಿಹಾಸದ ಪರಿಪಾಕವೆ ಸಂಸ್ಕತಿ. ಅದು ಕನ್ನಡದ್ದು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆಯೇ 

ಭಾರತದ್ದು. “ಭಾರತೀಯ ಜು ಡಾ. ಶ್ರೀಕಂಠಶಾಸ್ತ್ರಿ ಗಳು ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಬಿ. ಎಂ. ಶ್ರೀ ಅವರು ಇಸ್ಲಾಂ ಸಂಸ್ಕೃ ತಿಯ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ದ್ದಾರೆ. 

ಇಂದಿನ ಕನ್ನಡದ ಕೆಲವೇ ಜಾಣ ಜಾ ಸ್ಹನಿಗಳಾದವರಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಾದ ಪ್ರಾ. ವಿ.ಸೀ. 

ಯವರು ಇ ಸಂಸ್ಕತಿಯ ಅಂಗಮೂಲ್ಯವಾದ ನ್ಯಾಯ್ಕಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಧರ್ಮ 

ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಬಗೆಗೆ ಉದ್ಯೋಧಕವಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತ್ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ 

ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ತೊಡಕು ಇಲ್ಲವೆ ಕಾನೂನಿನ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯ ತತ್ವದ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿ 

ಕೊಡಬಲ್ಲ ಗ್ರಂಥಗಳು ನಮ್ಮ ಲ್ಲಿ ತೀರ ಕಡಿಮೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನೆದಾಗ ವಿ. ಸೀತಾ 

ರಾಮಯ್ಯನವರ ಉಸಕಾರದ ಬೆಲೆ ಮನವರಿಕೆಯಾಗುತ್ತ ದೆ, 

ಈಚೆಗೆ “ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಶಾತ್ರ್ಸೆರ್ಯ?ವನ್ನು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಉದ್ದಂಥದ 

ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಬೌದ್ಧಿಕ ಕುಲದ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯ ಡಿ. ವಿ. 

ಗುಂಡಸೆ ತ್ರನವರು ಇದೇ ಕಾಲು ಸ ದಕ್ಡಿ ತುಸು ಹಿಂ`ೆಯೇ ನಮಗೆ ಇತ್ತ 

“ರಾಜ್ಯಾಂಗ ತತ್ವ್ವಗಗಳನ್ನೂ “ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ?ವನ ನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ಉಸ್ಲೇಖಿಸಬೇಕು. ಅವರ 

ಗೋಖನೆ ಇನ್ಸಿ ಬಟ್ಯೂಟ್ಭ್ಗನಮ್ಮ ನೈಚಾರಕತೆಯ ವ್ಯಾಸಂಗ ವ್ಯಾಯಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು 

ಕರ್ತಾರನ ಕಮ್ಮಟ. ೮ ಸಂಸ್ಥೆಯೇ ಡಿ.ನಿ.ಜಿಯವರ ಮೂರ್ತ ಸ್ಮಾರಕ. ಈ 

ಸಂಸ್ಥೆ ಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನಡೆಯುವ ಪರಿಸಂವಾದಗಳೂ ಅವುಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳೂ 

ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಜನ್ನು ಸಲುವಳಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿರುತ್ತವೆ. ವಿಚಾರ 

ಸಾಹಿತ್ಯವು ಸದ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ. ಇರಬಲ್ಲದ್ದಾ ದರೆ. ಗುಂಡಪ್ಪನವರ ಮುಕುತಿಮ್ಮ ನಕೆಗ್ಸ ೫ 

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವ ಬರಹವೂ ನೀತಿ” ಹೈ ಅನುಭವಾಮೃ ತದ ವಾಣಿ 

ಯೆನ್ನಬೇಕು. 

ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ಜೆ ಗೆ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಕ್ಸೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ 

ಯನ್ನು ಸಫಲಗೊಳಿಸಿದವರು ಡಾ. ಎನ”. ಆರ್. ಚ » ಜಾನ್ ಸ್ಟೂವರ್ಟ್ 

ಮಿಲ್ಲರ ""110007'' ಎಂಬ ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರಮಾಣ ಚವನ್ನು ಇವರು 

ಪ್ರಾ. ಬಿ. ಎಚ್. ಶ್ರೀಧರರೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆಯಾಗಿ 

ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ವೈಚಾರಿಕ ವಾಜ್ಮಯ ಭುಡಾರಕ್ಕೆ ಮಹದುಪಕಾರ. 

(ಈ ಉನಕಾರದ ಪಂಪೂರ್ಣತೆಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಇವರು ಪ್ರಾ.ಹ್ಯಾರಲ್ಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ರಿಯವರ 

«1101717 17 116 1100087 51880? ಮತ್ತು ಲಾರ್ಡ್. ಮಾರ್ಲೆ ಇವರ 

“(೮07108071150” ಇವೆರಡು ತತ್ವ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡಿಸಬೇಕು.) ಹಾಗೆಯೇ 

ಡಾ. ರಾವ್ರು. “ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಸಕ್ಷಗಳು?, “ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು”, 

«ಸಾರ್ವಜಥ್ಧಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ? ಮುಂತಾದ ಪ್ರಚಾರೋಪನ್ಯಾಸದ ಚಿಂತಥೀಯ ಪುಸ್ತ ಕ್ರ 



(ತೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ತರ ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ 

ಗಳನ್ನೂ “ರಾಜಕೀಯ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಸ “ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂಬೆರಡು ವಿಚಾರ 

ಪ್ರಜೋದಕ ಗ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನೂ 'ೇಡಿರುವರಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾ. ಜಿ. ಎಚ್. " ಶ್ರ್ರೀಧರರೊಂಡಿಗೆ ಕೂಡಿ 
ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರ “ಭಾರತೀಯ ವಾಜ್ಮಯ? ಮತ್ತು “ಭಾರತೀಯ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ? 

ಇನೆರಡನ್ನೂ ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾವಸಾಯಿಕ "ೀಖಕರಲ್ಲದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕೀಯ 

`ಬರಹಗಾರಿಕೆಯ ಉರುಟುತನ ಒಂದೇ ಈ ಗ್ರಂಥಗಳ ದೋಷ. ಆದರೆ ಈ ಕೃತಿಗಳದು 

ನಾರಿಕೇಳಸಪಾಕ. ಅವರ ಈಚೆಯ ಪುಸ್ತಕ “ಕಾಡು- ನಾಡು- ಬೀಡು”. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 

ಅರಣ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಆದರೂ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸುವ 

ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧೆವಾಗಿದೆ. ಭಾಷೆ ಶೈಲಿ ಸುಬೋಧವಲ್ಲ. ಆದರೂ ತೂಕದ 

ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡಲು ಡಾ. ರಾವರ ಕೃತಿಗಳು ತಕ್ಕ ತಥ್ಪ್ಯವುಳ್ಳೆ ವಾಗಿವೆ. 

ನಮ್ಮ ಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಭ್ಯಾಸ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಸೆ. ಕಡಿಮೆಯೇ. ವಸ್ತುತಃ 

ಸದ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಹುಭಾಗವು ಈ ನಿಷಯವನ್ನೇ ೇ ವ್ಯಾಪಿಸ 

ಬೇಕು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭರದಿಂದ ಒದಗಿ ಬರುತ್ತಿ ಉಷ ಸ್ಥಿ ತ್ಯುಂತರ 

ಔನ್ಯೋಗೀಕರಣದ ಜತೆಗೆ ಬರುವ ನಾಗರೀಕರಣ ಅದು ತರುವ ನಧುನೀಕರಣ. ಪ್ರ 

ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ ನಿಕಾಸಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯ ಫಲವಾಗಿ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದ 

ಬಹಿರಂಗವೂ ಅಂತರಂಗವೂ ತ್ವರೆಯಿಂದ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದುತ್ತಲಿದೆ. ಅದರ 

ಆರ್ಥಿಕ ಒಳಹಂದರವನ್ನು ನಾಗರಿಕರಾದವರೂ ಆಗುವವರೂ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 
ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಆಯ- ಆಕಾರವನ್ನು ಸುನ ಜಾತೀಯತೆಯ ಕೋಮುವಾರಿನ 

ಬಣ-ಬಳಗಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಶ್ಞೆ ಯ ಕ್ರಿಯೆ. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸಬೇಕು.. ಈ ರಂಗ 

ದಲ್ಲಿಯ ಪ್ರೇರಣೆಗಳು * ಜ್ 9 ಪರಂಪರೆಯು ಚೂ 9) ವರಿಷ್ಠಾರಗ ಳು ಹೇಗೆ)? 
ಅವ್ರಗಳೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಏನು ? ಅವು ವೆ ವ್ಸೆಯಕ್ತಿಕ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ 
ವ್ಯಸ್ಟಿ ಸಮಸ್ಟಿ ಮನೋಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.ಕೊಳ್ಳ ಲಿವೆ) 
ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಬೇಕು. (ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮನಸ್ಸೆ ಉಬುಜೊಂದು ಉಂಟು. ಎಂದು 
ಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. . ಆದರೆ ಆ ಕುರಿತೂ ಮ ತ್ತ ಮತಥೇದಕ್ಟೆ ಅದರ ಮೀಮಾಂಸೆಗೆ ತುಂಬ 
ಅನಕಾಶನಿದ್ದೇ ಇದೆ [) ಈ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆದ ದಾರಿ ಎಷ್ಟು ? 

ಎಚ್. ಇಂ ಕಸಸುಬ್ಬರ ಯ್ಯನವರ “ಆಅರ್ಥಿಕೆ ಭಾರತ? (1950), ಕು.ಶಿ. ಹರಿದಾಸ 
ಭಟ್ಟರ “ಅಥ ಶಾಸ್ತ್ರ ೫. (1952) ಅವರವೇ '' ಆದ “ಏಶಿಯಾದ ಸಂಪತ್ತು? (1954) 
ಸಚ್ಚಿ ದಾನಂದ ಶಿಕೋಡ ಕರರ _ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ'' (1939) ಧಾರವಾಡಕರರ “ನಮ್ಮ ದೇಶದ 
ಯೋಜನೆಗಳ ು? (1959) ಈ ನಿಟ್ಟಿ ನಲ್ಲಿ: ನ ದಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು. ಕು.ಶಿ. ಹರಿದಾಸಭಟ್ಟರು 
ಹಣ ಪ್ರಪಂಚದ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹ ಹೇಳಿದ್ದಾ ಕೆ... ಅನುಭೋಗ ತ 
ಉತಾ ಬದನೆಯ ಬಗೆಗೂ ತಿಳಿಯಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾ ರೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದ 
ಸತ? ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳ ನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಲಿ ದ್ದಾರೆ. 

ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ದ ಹೊಸ ಮುಖನನ್ನೊ, ದು ಎಚ್. ಎಂ. ಮರಳುಸಿದ್ದಯ್ಯ 
ಎ 



ತ 
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€ 

ಎಂ, ೧ ಲ ಇನ್ನ (09 

ನವಮ ನನ್ಮು ನಿಚಾರಸಾಹಿತ್ಯ ತಿ ಬಕ್ರ ತೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು “ಸಮಾಜಕಾರ್ಯ. » 

ರ್ ನೊ ಉಪಾಧಿಯು ಸ್ವಾತಂತ್ರೊ ಕೀತ್ಕ ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬ 

ಅಸಖ್ಯಾತಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿವೆ. ಹಿಂದೆ: "ದೇಶಭಕ್ತ, *ದೇಶಸೇವಕ ಇದ್ದಂತೆ ಈ 

ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಎಂಥ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉಸದ್ಭ್ವಾಸಕ್ಕೂ ಆಶ್ರಯವಾಗುವ 

ಉಪಾಧಿಯಾದತಿಡೆ... ಆದಕೆ ನಿಜವಾದ... ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯವೆಂದರೇನು ? 

ಎಂಬುದರ ಸಾ ಪ್ರಾ. ಮರಳ ನಿಸಿದ್ದ ಯ್ಯನವರು ಹುರುಳೆ ಳುಳ್ಳೆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ 

ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜಕಾರ್ಯ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ ತಜ್ಞ ತೆ 

ತರಬೇತಿ ಅಗತ್ಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಕೆಲವೆ ಪಾಠೆಗಳ: 4 

ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಸ ಬರೆದರು. ಇಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯ. ನಿವೇದನೆ ತುಸು ಪ್ರಾಥಮಿಕ 

ಸ್ವರೂನದ್ದಾ ಗಿದ್ದರೂ ಇಂಥ ವಿಷಯದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನರಿಜ್ಞಾ ನದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕೊರಕಿ 

ಬಗ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಈ ಸುಗಮ ಈಸ್ಟ ಸ ಯೋಧಿಸಿ?ಯ ನಿಂಥ 'ಸೃತಿಗಳ ಳು ಯಾ ಬ! 

ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ, ಪ ಪ್ರಥಮ ತ್ನ ವಾದರೂ" ಸತ್ತಯುಕ್ತವೂ ಆಗಿವೆ. 

ಕನ್ನಡನಾಡು ಒಂದಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಕನ್ನಡ ಜನ ಇನ್ನೂ ಒಂದಾಗ ಬೇಕಾಗಿದೆ. 

. ಒಂದಾಗುವ ಮೊದಲು ಈ ಜನರ ಬೇಕೆಬೇರೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪಡಿಯಚ್ಚುಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರರು 

ಅರಿತುಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಜನರಲ್ಲಿ “ಹಿಂದುಳಿದ*ವೆಂಬ ಸಮಾಜಗಳೂ ವಿನಿಧ 

ವಾಗಿವೆ. ಕಾಡಾಡಿ. ಅಲೆಮಾರಿ, ದನಗಾಹಿ, ಹರಿಣಶಿಕಾರಿ ಮುಂತಾದ ಮಾದರಿಯ 

ಸಮಾಜಗಳ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಬಣಗಾರಿಕೆಯ ಬದುಕನ್ನು ಅದರ ಬುಡಕಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ 

ಗಳನ್ನೂ 'ಯೋಪಾಂಗವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ಪುಸ್ತ | ಲು ಸಾಗಿ! 

"ಶಿಕ ಈ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಿದ್ಯಾಪೀಠಗಳು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಕೆಲಸವನ್ನು 

ಆರಂಭಿಸಿದಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಆರ:ಭ ಶೂರತ್ಹವೂ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನದ ಲ್ಲ. 

111011 0807 15 181 60807 ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ [ 1೦1೩175 1818 

6076 ಎನ್ನು ಇ [ ನಮ್ಮ ಲ್ಲಿ ಜಾನನದದ ಜ್ಞಾ "ಕೇವಲ ಹಳ್ಳಿ ಯ ಹಾಡು 

ಹಳೆಯಕಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ನ್ಫ್ಟು ಕವ ಆಚೆಗೆ ವಿಶೇಷ ತಲೆ ಹಾಕಿದುತಿಲ್ಲ. ಉತ್ತರ- 

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಡ್ನಿಗ 1 ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಂಯೋಗಭೂಮಿ. ಇಲ್ಲಿಯ 

ಹಾಲಕ್ಕಿ, ಸಿದ್ದಿ, ಮುಕ್ರಿ, ನಾಮಧಾರಿ, ನಾಡವರು, ಬಂಟಿ, ಕೊಮಾರ ಪಂತ್ಕ ಹರಿಕಂತ 

ಹವ್ಯಕ ಮುಂತಾದ ಕನ್ನಡ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಅನೇಕ ಸಮಾಜಗಳ ಬದುಕಿನ ಬಗೆಗೆ 

ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವೂ ಪ್ರ ಪ್ರಮಾಣಿತವೂ ಆದ ಸ €ಥಗಳು ಬರಬೇಕು. 

ಆದರೆ ಇವರ ಬಗೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಹಿರಿಕಿರಿ ಪ್ರಬಂಧ ಲೇಖನಗಳೇ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿವೆ. 

ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಸಸೂರ್ವ ಯುಗದಲ್ಲಿಯೇ ಆದಿವಾಸಿ ಸಮ್ಮೆ ಲನದಲ್ಲಿ ದಿ ನಕರ ದೇಸಾಯಿ 

ಯವನರು ಇಂಗ್ಲಿಷ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಕ್ಕಿ ನೆ ಬಗೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಓದಿ 

ಪ್ರಕಓಸಿದರು. ಅನಂತರ ಸ್ದಾ ತಂತ ತ್ರ ಬಂದ ನಂತರ ಈ ಅವಶಿಷ್ಟ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 

ಇತನ ಬಗೆಗೆ ಸ ಸಾ ಕುತೂಹಲ ಹೊರಳಿತು. ಆಗ ಗೌರೀಶಕಾಯ್ಕಿಣಿ 
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ಮತ್ತೆ ಹಾಲಕ್ಕಿ ಒಕ್ಕಲ ಬಗೆಗೆ ಮೂರು ಲೇಖಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದರು. 

ಇತ್ಮಲಾಗಿ ಎರಡು : ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಾತಿಗಳ ವಿಚಾರ 

ವಾಗಿಯೂ “ಕರ್ಮವೀರ”ದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಲೇಖಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ಇವೆಲ್ಲ ಬರೆ 

ದಿಗ್ಗರ್ಶಕ ಯತ್ನಗಳು. ಈ ನಡುನೆ ಸಿದ್ದಿ ಜನರ ಬಗೆಗೆ ಜಿ.ಜಿ. ಶಾಸ್ತ್ರಿ ; ನಾಡವರ 

ನಾಫಿತರ ಬಗೆಗೆ ದಯಾನಂದ ತೊರ್ಕೆ ; ಹವ್ಯಕರ ಬಗೆಗೆ ಫಿ.ನಿ. ಶಾಸ್ತ್ರಿ ; ನವಾಯತರ 

ಬಗೆಗೆ ಗ್ರಂಥರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾ. ಡಿಸೋಜಾ ; ಸಾರಸ್ಪತರ ವಿಷಯ ಡಾ. ಕೃಷ್ಣಾ ನಂದ 

ಕಾಮತರ ಮುಂತಾದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಪ್ರಭಾವಿಯಾಗಿ ಬರೆದರು. ಆದರೆ ಇಂಥ ಬಿಡಿ 

ಒರಹೆಗಳು ಸ್ಥೂಲ ಪರಿಚಯನನ್ನು ವರ್ಣನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕೊಡಬಲ್ಲವೇ ಹೊರತು 

ಆಳವಾದ ನಿನೇಚನೆಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ತುಂಬಲಾರವ್ರೆ. . ಅದು ತುಂಬುವ ಕೆಲಸ 

ಇನ್ನೂ ಆಗಬೇಕು. 

2 ತ್ವರೆಯಿಂದ ಆಗಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ನವನಾಗರಿಕತೆಯ ಕೋಡ ಎಂಜಿನ್ 

ಈ ಜನಗ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆಧುನಿಕತೆಯ ರೂಸ ರಸೆ ಗಂಧೆಗಳಿಲ್ಲದ ಮುಖನಿಲ್ಲದ ಏಕಾಕಾರದಲ್ಲಿ 

ನೆಲಸನು ಮಾಡುತ್ತ ಸಾಗಿದೆ. ಸದುದ್ದೇಶದ ಮುಗ್ಗ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರೂ ದೂರಾ 

ಲೋಚನೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳೂ ಈ ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮಾಜಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ 

ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಮುಂದೆ ತರುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಅವರವರ ಜೀವನದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಪೂರ್ಣ 

ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸ್ವಾರಸ್ಯವನ್ನೇ ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತ ಹೊರಬದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ““ಸಮಾಜ 

ಸುಧಾರಣೆಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ "ಯಶಸ್ವಿ'ಯಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಮಾನವೀಯತೆಯ 

ಈ ಅಂಗವು ವೈಚಾರಿಕ ವಿಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಗ್ರ:ಥಸ್ಫವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಉಳಿಯು 

ವಂತೆ ಆಗಬೇಡವೇ ? 

ಸಾಮಾಜಿಕ ರಂಗ ಮತ್ತು ವೈಚಾರಿಕತೆ 

ನಸ್ಮುತಃ ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯವು ನಿಸ್ಕಾರವಾಗಿ ಉಂಟಾಗಬೇಕಾದದ್ದು ನಮ್ಮ 

ಸಾಮಾಚಕ ಜೀವನದ ಮತ್ತು ವಿಚಾರದ ರುಗದಲ್ಲಿ, ಇಂದು ಸಮಾಜವು ಹಲವು ಹಂತೆ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಹದಗಳಲ್ಲಿ ರೊಸಗೊಳ್ಳುತ್ತಿ ದೆ, "ರೂಪಗೆಡುತ್ತ ಲೂ ಇದೆ. ಆ ಬಗೆಗೆ 
ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಮನೋವೈಜ್ಞಾ ಫಿಕವಾಗಿ, ಮಾನವವಂಶ- -ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗ್ಕಿ 
ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ... ಹೀಗೆ ನೂರು ಮುಖವಾಗಿ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಯಬೇಕು. ಅದು 
ವಿಶ್ಷೆ ೀಸಣಿಯನ್ಟೇ ವಿಧಾಯಕವೂ ಆಗಬೇಕು. ನಾಗರಿಕನು ಏಕಾಕಿಯಾಗುತ್ತಿ ದಾ ನೆ. 
ಅಸಹಾಯನಾಗುತ್ತಿದ್ದಾ ನೆ, ಅವನಿಗೆ ಆಧುಫಿಕನಾದಷ್ಟೂ ತಾನು ತನಗೇ ಸರಕೀಯ 
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊರಗಿನವ ಎಂಬ ಅನಿಸಿಕೆ ತೀವ್ರವಾಗುತ್ತಿ ಯಾಂತ್ರಿಕರಣ, ಔದ್ಯೋ 
ಗೀಕರಣ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ವರ್ಗೀಕರಣ, ಜ್ಞಾ ನ.ನಿಜ್ಞಾ ನದ ಜಾ ಬ 
ಕುಲ_ಕುಟುಂಬ_ಗಾ ತಮ. ಜ್ಞಾ ತಿಗಳ ಸಮಾಜೀಕರಣ _ಕ ಸಂಚೀಕಾ ' 
ಕನ್ನಡಿಗನು ಅನ್ಯಯಾವದೇ ನಾಗರಿಕನಂತೆ “ಅಣೋರಣಿಯಾನ್? ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. 



ಸಾಮಾಜಿಕ ರಂಗ ಮತ್ತು ವೈಚಾರಿಕತೆ ಕ) 

ರಾಷ್ಟ ವು ಬೃಹತ್ತು ವ ಹತ್ತು ಸಾಧಿಸಿದಷ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅಕಿಂಚನ, ಅನಿಕೇತನ 
ಯಶ ತ” ಆಗುತ್ತಿ ದ್ಹಾನೆ 

ತ್ವ ಬಗೆಯ ಗ್ ಕೆ ಸಂಘಟಬತ ಸಕೆ ತ್ಮಯೊಂದನ್ನು ಸ್ಥಾನಿಸ ಸಲಿಕ್ಕೆ 
ನಾಯಕತ್ವದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏಳುತ್ತದೆ. ಕರ್ತೃತ್ವ ಮತ್ತು ನೇತೃತ್ವಗಳ ಗು 
ಸವಾಲು ಬೀಳುತ್ತ ಜಿ. ನವ.ಗೆ ಬೆ ಸ್ ರ್ ಹೇಗರಡೇಕು ? ಆತ ಮುಂದಾಗಿ 
ಆಳುವವನೋ ? ನಮ್ಮ ಲ್ಲಿಯೇ ನಮಗಿ:ತ ಮುಂದಿದ್ದ ಆಳೋ ? ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ 
ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ಜನಾಂ ಗ್ಶ ಅಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮತಾಧಿಕಾರ, ಪ್ರಜೆ ಸಕ್ಸ್ನ ಮತ್ತು 
ಪ್ರಭುತ್ವ ಇವುಗಳ ತಾಳಮೇಳ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯೆ ಬಿಹುಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಬುದರ ಇತ್ಯರ್ಥ ಈ 
ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಬಗೆಹರಿಕೆಬೇಕಾಗಿನೆ. 

ನಮ್ಮ ರಾನ್ಟ್ರಿ ೀಯತೆಯ ಸ್ತ ಗರೂಪವೇನು ? ನಮ್ಮ ದು ಬಹು ರಾಸ್ಟ್ರಿ) ಷ್ಟ 
ನಾಗರಿಕಶ್ಸವೋ ? ಬಹು ಭಾಷಿಕ ತ ೨ ಯತ್ಚವೋ ? ಜಾತಿಯೆಂಬುದು ಸ ಸತ್ಯವೋ, 
| ನಾಸವೋ ? ಈವರೆಗಿನ ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಕಾಸದ ಸಾಂಸ್ಕತಿಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು 
ಏನು? ಸಂಯಮ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾ ತಂತ್ರ ಶ್ರ ಹಳ್ಳ ಮತ್ತುಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ, ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ 
ಮತ್ತು. “ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಐಕ್ಯು_ ಇವುಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಹೆಗೆ: ? ಇಂಥ ನೂರಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ 
ನಮ್ಮ ಇದಿರು ಹಡೆಎತ್ತಿ ಫೂ ಫೂತ್ಶರಿಸುತ್ತಿವೆ. 

ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಗೆ. ಸ ಸ ಶೀಘ್ರವಾದ, ನ೦ಜಸವಾದ, ಮತ್ತು 
ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹಾದಿಹೋಕನು ಬಂ ಯಸುತ್ತಾನೆ. ಅವರಿಗೆ ಕ್ಸೆನಿಡಿ 
ಆಗುವಂತೆ, ತಾನೇ ಉತ್ತ: ರ ಹುಡುಕಿಕೊಳ್ಳ ಲು ನೆರವಾಗುವಂತೆ `ಇದ್ಬೊ ೇೀಧಕ ಗ್ರಂಥಗಳ 
ಅವಶ್ಯಕತೆ ತಾನೇ ತಾಗಿದೆ. ಈ ನ್ರಶ್ನಿ ಗಳನ್ನು ಇಂಥ ಪ ಪ್ರಮೇಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ 
ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಪರಿಷ್ಪ ಓರಿಸುವದರಫ್ಲಿ, ಆ ಈ ಸಾರ್ವಜಶಿಕ ಹಾಗೂ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ 
ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಲು ಪರಿಸ:ವಾದಗಳ ನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗಬಲ್ಲ 
ಹಾಸ ತ್ಯವು ಗುಣದಲ್ಲಿಯೂ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಳೆದು ಬಂದಷು, ಕಡಿಮೆಯೇ. 

ಇದರ ಎಚ್ಚರಿಕ ನೀಡುವ ಒಂದು ಅನನ್ಯ ಮಹತ್ವದ ಕೃತಿ ಡಾ. ಶಿವರಾಮ 
ಕಾರಂತರ “ನಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ನಿರ್ಮಾಣ? ಎಂಬ ಆರು ಉಪನ್ಯಾಸಗಳ ಸಂಗ್ರಹ. 
ಕರ್ನಾಟಕ ನಿಶ್ವನಿದ್ಯಾನಿಲಯನು 1968ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಸಿದ್ದು, ಇಂದಿನ ನಮ 

ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕೃಷಿಯೂ ಆ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಕಗ್ಗ ಎಂಬುದರ 
ಬಗೆಗೆ ತಮ್ಮ ಕಳವಳವನ್ನೂ ಕೆರ?ಕೆಯನ್ನೂ ಹರಿತವಾದ ನುರಿತ ್ಚಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿ ' 

ಕೊಟ್ಟಿ ದ್ದಾರೆ. ಈ ಪುಸ್ತ ಕ ಈ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜು ಕಣ್ಣುತುಂಬುವ ಕೈ ಗ-ಬ. ನಮ್ಮ 

ಸಯಣ ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಏಕೆ ? ಹೇಗೆ ? ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಬೆ ಚಾರಿಕಸಿಗೆ ಕಿವಿಹಿಂಡಿ 
ಕಿನಿಗೊಡುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಪುಸ್ತಕವಿದು. 

ಇಂದು ಜ್ಞಾನವು ಅನಿಭಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಇಸ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 

ಇಮ್ಮಡಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾ ನದ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮ್ಮತ ಜ್ಞಾ ನಪ್ರ 

ಹ 
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ಇನ್ನೊ. ಂದರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಕೋರುತ್ತ ಡಿ ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರವನ ಸ್ನ ಕುರಿತು ವಿಚಾರಿಸು 

ವವನು ಶರೀರ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅರಿತಿರಬೇಕು. ಈ ೮ಆರಿವು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಜೀವ 

ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರದ "ಜಿ ಯವು ಬೇಕು. ಅದರ ಹಿಂದೆಯೇ ಆವರಣ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು 

ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಪೂರಕವಾಗಬೇಕು.._ಹೀಗೆ ಈ 

ಜ್ಞಾನ-ವಿಜ್ಞಾಾನಗಳ ಅಖಂಡ ಶ್ಚಂಖರೆ ಸಾಗುತ್ತ ಹೌ. 

ಆದರೆ ಇಂದು ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸೇತ್ರ ಗಳೆದರೈೆ, 1) ಕಾಲೇಜು ಪಠ್ಯೆ 

ಕಗಳು ಮತ್ತು ೨) ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳ ಪ್ರಚಾರೋಪನ್ಯಾಸ- ವ್ಯಾಸಂಗ 

೩ 

೭. 24 ಇದಿ 

ವಿಸ್ತ ಣೆಯ ಮಾಲೆಗಳು ; ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಯ ಜ್ಞಾ ನವನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಚಿಕ್ಕ 

ಪುಸ್ತಕಗಳು. ಇವೆರಡರ ನಿರ್ಮಾನಕರಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಸುವ ಪ್ರಾ ಪಿಧ್ಯಾಪಕಕೆ 

೭೬ ಹ್ಮ್ ರ್ಗವೇ ಹೆಚ್ಚು. ಮೈಸೂರ ವಿಶ್ಯ ಸವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪ್ರಚಾರೋಪನ್ಯಾಸ ಸಮಾಕೆಯ 

ಕರ್ನಾಟಕ ನಿಗ ವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ವ್ಯಾಸಂಗ ವಿಸ್ತ ರಣ ಮಾಲೆಯೂ ಇದುವರೆಗೆ ಟಿ 

ನಾಲ್ಕುನೂರು. ಐದುನೂರಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಕಿ ಇಂಥ *ೌರಿ ಹೊತ್ತಿ ಗೆಗಳನ್ನು ಪ್ಪ ಆನ್ ೧ಜಿ! 

ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳೆಲ್ಲವೊ ಗ್ರಂಥಗಳಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಕಟವಾದವು 

ಲ್ಲವೂ ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿ ಸುಗ್ರಹ ಸಂಪಾದಕೆಗಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳೇ ಸ ವೌಲಿಕ 

ಟು ಒಳಗೊಂಡವ್ರ ಅಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ಮಾಲೆಗಳು ಜ್ಞಾ ನದ 

ವೈಚಾರಿಕತೆಯ ಅರವಟ್ಟಿಗೆಗಳು. ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ ಅಥವಾ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನಿಷಯಗಳನ್ನು 

ತಿಳಿಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜನಸ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ 'ದಗಿಸಿದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಈ ಪ್ರಕಟನೆಗಳಿಗೆ 

ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ... ಇವುಗಳಿಂದ ಜನಕೆಯಲ್ಲಿ ವೈಚಾರಿಕ ಮನೋಧರ್ಮ ಆಂಕುರಸುತ್ತಿ ದೆ 

ಎನ್ನಬಹುದು. ಈ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಿಜವಾದ ವ್ಬೆ ಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವೃದ್ಧಿಗೂ ಸಮೃದ್ಧಿಗೂ 

ತುಂಬ ಪೋಷಕನ್ರ. 

«ಇಪ್ಪತ್ತ ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಎರಡನೆಯ ದಶಕದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಕನ್ನ. ಡದಲ್ಲಿ 

ಸ್ವತಂತ್ರನಿರ್ಮಿತಿ. ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಚಾರಗಳ ಹೊಸಗಾಳಿ ಬೀಸ ತೊಡಗಿತು.? ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ 

ಡಾ. ಮುಗಳಿ. ಜಿ ಕನ್ನಡದ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಉಸಯೋಗಿಸುವ ಮೊತ್ತ 

ಮೊದಲಿನ ಪ್ರಯತ್ನವು ಕಾಲೇಜ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆದದ್ದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದನಂತರವೇ 

1957ರಲ್ಲಿ. (ಆದರೆ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 1930-40ರ ದಶಕದಲ್ಲಿಯೇ ಕನ್ನಡವೆ 

ಬೋಧೆ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿತು). ಸ್ತಾತಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ನಂತ 

ಬಸ ನ ಸ ತೆ ರ ದ ನು ಸ ನ ಸಸೂರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾ 

ನಿಲಯವು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದು 1970ರಫ್ಲಿ.. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಭೌ 
ರಸಾಯನ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಇತ್ಯಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಗ್ರಂಥಗಳು ನಿರೂಪಣೆ 
ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಿಮೆಯನ್ಲಿ ಯಾವದೇ ತತ್ಪ ಮಾ ಆಂಗ್ಲ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಸರಿಸಾಟಿಯಾಗುವಷ್ಟು 

ಒಳ್ಳೆಯ ಮಟ್ಟ ವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ರುತ್ತದೆ. “ಕಳೆದ ನಾಲ್ಫು-ಆರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಜ್ಞಾನ 
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ವಿಜ್ಞಾನದ ಎಲ್ಲ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಗ್ರಂಥಗಳು ಬೆಳಕು ಕಂಡಿನೆ. ಕತ್ತಲೆ 
ಕೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. 

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನ್ಬೆಜ್ಞಾ ಸಿಕೆ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆದ ಆದ್ಯರು ಇಬ್ಬರು : ಬೆಳ್ಳಾವೆ 
ವೆೊಕಟನಾರಾಯಣಸ್ಪರು ಮತ್ತು ನಂಗಪುರಂ ವೆಂಕಟೀಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ಯರು. ಇವರು 
ಕರ್ನಾಟಕ ನಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಚಾರಿಣೀ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಈ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. 

ಶಿವರಾಮಕಾರಂತರು 1931ರಲ್ಲಿಯೇ “ಬಾಲಪ್ರಸಂಚಗದ ಮೂರು ಸಂಪುಟ 
ಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದವರು. 195964 ರೊಳಗೆ “ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಪಂಚದ ನಾಲ್ಕು 
ಸಂಪುಟಗಳನ್ನು ಬಾಲಕರ ಪಾಲಕರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಯಾವನೇ ಅಕ್ಷರಸ್ಯನಾಗರೀಕಥಿಗೂ 
ಓದಲು ನೀಡಿದ “ಪ್ರತಿಸೃಷ್ಟಿ”ಯನ್ನೇ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು. ಇಂಥ ಅಗಾಧ 

ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ನರಿಜ್ಞಾ ನವನ್ನು ವಾಚಕ ಪ್ರಸಂಚಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಿದವರು 
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಾರಂತರೊಬ್ಬರೇ | 

ಅದೇ ರೀತಿ ಆರ್.ಎಲ್. ನರಸಿಂಹಯ್ಯನವರು. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ನಿಷಯಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ 
ನಿಷ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವ ಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಕೆಲವೇ ಧನ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. 

ಇಂಥ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತರುವಾಗ ಕೈ ತಡೆಯುವ ತೊಡಕು 

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರಿರ್ದುಷ್ಟ ಸರಿಭಾಷೆಯದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಘಟಿತ ಉಸಕ್ರಮವಾಗಿಲ್ಲ. 

ಕನ್ನಡದ ಮೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಪಂಡಿತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಸಕರುಗಳ ಮೂರು ವರ್ಗಗಳು 

ತಮತಮಗೆ ತೋಚಿದಂತೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದಗಳನ್ನು ಟುಕಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ಈ ನಾಣ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆಶೆ. ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವುಗಳ ಅರ್ಥಮೂಲ್ಯದ ಬಗೆಗೆ 
ಗ್ರಹಿಕೆ ಉಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಹಕನೂ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತಾನೆ. ಈ ಬಗೆಗೆ ಒಂದು ನಿಷ್ಕಷ್ಟ 

ನಿಲುಮೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. “ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಜ್ಞ ಸ್ಕಕಾ ಭಾಷಾ?” ಎಂದು ಕೇಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ 

ಉಂಟಾಗಬಾರದು. ಪದಾರ್ಥ, ಸಲಕರಣೆ, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಸೂಕ್ಷ ಬಾವ, ಭೇದ ಲಕ್ಷಣ 

ನೋಧಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕನಾದ ಅಸಂದಿಗ್ಗೆ ವಾದ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಅರ್ಧ ಶತಮಾನದ 

ಬಳಕೆಯ ನಂತರವೂ ರೂಢವಾಗಿಲ್ಲ! ವಿಜ್ಞಾನ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರ 
ಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕ ವಿಮರ್ಶೆ ತಾತ್ವಿಕ ಪಾತಳಿಗೆ ಏರಿದ ಯಾವದೇ ವಿವೇಚನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ 

ಕಷ್ಟ ಇದಿರಾಗುತ್ತದೆ. 

“ನ ಇಯಂ ಭಾಷಾ ಶಾಸ್ತ್ರಾನುನಯೋಗಿನೀ? ಎಂದಿದ್ದನು ಶತಮಾನಗಳಾಚೆಗೇ 

ಭಟ್ಟಾಕಳಂಕನು. ಕನ್ನಡವು ಯಾವ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ವಿವೇಚನೆ ಪ್ರತಿಸಾದನೆಗೂ 

ನಿರುಪಯುಕ್ತ ವಲ್ಲ. ಎಂಥ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ̀  ವಿಚಾರವನ್ನೂ ಭಾವವನ್ನೂ ಅರ್ಥವನ್ನೂ ಅದು 

ವನ್ಯಕ್ತಮಾಡಬಲ್ಲದು. ಅವಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಬಲ್ಲವರು ಮಾತ್ರ ಬೇಕು. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 

ನಮ್ಮ ಹಳೆಗನ್ನಡದ ಅಭ್ಯಾಸ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕು. ಹೊಸ ಧಾತು ಪ್ರಕೃತಿಗಳು 

ತ್ಮೆ ಬಳಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಬೋಳು ಸವಕಲು ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಬರಹಗಾರಿಕೆಯ ಭಂಡ 

ಇಲೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆಗೆದು ಹೊಸನಾಣ್ಯಗಳು ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಂತಿಯಲ್ಲಿ 
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ಅಚ್ಚಕಟ್ಟಾಗಿ ಚಲಾವಣೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂರೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ 

ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸಿರಿ 6% ಎಲ್ಲ ವೈ ಚಾರಿಕ ಲೇಖಕರು 

ಅವನ್ನೇ ಪ್ರಯೋಗಿಸಬೇಕೆಂಬ ಪಥ್ಯವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಚು. ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ 

ಬೇಕು. ಅ೮ತನಕವೂ ವಾಗರ್ಥ ಪ್ರತಿಸತ್ತಿಗೆ ಅಸಸಾ ೨ರದ ಸ ಸನ್ನಿ ಪಾ [ತಿ 

ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದರಲ್ಲಿ ಡಾ. ಆರ್.ಸಿ. ನೇನು ಸ್ವಾ ತಂತ್ರೋತ್ತಃ! 

ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಗೊಂಡ ಶಾಸ್ತಿ ಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸೂಚಿಯೊಂದನ್ನ್ನು “ತಮ್ಮ ರೇಖದಕ್ಕೆ 

ಸ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಕ್ಷನೆ ಕೋರಿ ಎತ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. 

1 

ಬನ ನರೆ ಪ ಜಃ 1947 ಪುರಾಣಿಕ ಪದ್ಮನಾಭ 

ಜ್ಲಾನಿಕ ಸ್ರಬಂಧೆಗಳು 1954 | ಹ 

ಇಂದನ ನಿಜ್ಹಾನ ಮತ್ತು ಇಂದಿನ ಮಾನವ 1956 

ಅನು : ಉಡುಪಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ 

ನಿಜ್ಲಾನದ ಮುನ್ನದೆ 1957 ಸಿದ್ದಪ್ಪರೇ. 

ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ 1949 ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬಿ.ಪಿ. 

ಭೂಜ್ಞ ನ 1958 ಎಸ. ಡೀ | ಮತ್ತು ರಂಗಯ್ಯ. 

ಕರ್ನಾಟಕದ ಖನಿಜ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು 1958 ಕ್ ಮತ್ತು ವರದರಾಜನ್ 

ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ 

ವಿನೋದ ಗಣಿಶೆ 1958 ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ ಬಿ.ಕೆ. 

ಸಂಖ್ಯೋದ್ಯಾನ 1949 ಸೀತಾರಾಂ ಶಾಸ್ತ್ರಿ 

ಬೀಜಗಣಿತ 1958 ಪ್ರಾಣೇಶರಾವ್ ಪಿ.ಆರ್. 

ಕಲನ ಶಾಸ್ತ್ರ 1957 ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ 

ಸಮಸ್ತ ವಿಳಲನಗ ಳು 1958 ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಆಯ್ಯಂಗಾರ್ 
ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಸ್ಪಾಮಿತಿ 1557 ಜಂಬುನಾಥನ್ ಎಂ.ವಿ. 

ಬೀಜರೇಖಾಗಣಿತ 1957 *ೆ. ಮಂಜುನಾಥಯ್ಯ 

ಜಗತ್ತುಗಳ ಹುಟ್ಟುಸಾವು 1957 ಆರ್.ಎಲ್. ನರಸಿಂಹಯ್ಯ 
ನಕ್ಷತ್ರದರ್ಶನ 1954 ಗೆ 

ವ ಇಂ ಇರ ದ 

*ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರಸಾಹಿತ್ಯ: ಡಾ. ೮ರ್.ಸಿ, ಹಿರೇಮಠೆ “ಕನ್ನ ಡದ ಕಾಲು ಶತಮಾನ 
ಯು ಫಿ) ಧಾರವಾಡ, 
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ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ : 

ಐರುಾಕ ನ್ಯೂಟನ 1950 ವೀರಸ್ಪ ಎನ್.ಎಸ್. 
ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನಸ್ಟಿನ 1955 ಶ್ರೀರಂಗರಾಜು ಎಚ್.ಬಿ. 
ಥಾಮಸ್ ಎಡಿಸನ್ 60ರ ದಶಕ ಗೌರೀಶಕಾಯ್ಕಿಣಿ 
ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾ ಫಿಗಳು ಭಾಗ 1,2. 60ರ ದಶಕ ಗೌರೀಶಕಾಯ್ಕಿಣಿ 
ಶಕ್ತಿ 1953 ಆರ್.ಎಲ್. ನರಸಿಂಹಯ್ಯ 

ಸರಮಾಣುಚರಿಶ 1949 ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್ ಜಿ.ಆರ್. 
ಪರಮಾಣು 1957 ಅನು : ಶಿವರಾಮಕಾರಂತ 

ಕೃಷಿಶಾಸ್ತ್ರ : 

ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕಲಿಗ 1949 ಪಾಟೀಲಕಲ್ಲನಗೌಡ 
ಸ್ರಬುದ್ಧ ಒಳ್ಬಲಿಗ 1953 ವಿ.ಸಿ. ಪಾವಟಿ 

ಬೆಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೇಸಾಯಗಳು 1956 ನಂಜಾರೆಡ್ಡಿ 
ಗೊಬ್ಬರ 1947 ಹಿತ್ತಲಮನೆ 

ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಹತ್ತಿಯ ಸುಧಾರಣೆ 1951 ಪಾಟೀಲ ಎಸ್.ಸಿ. 

ಎಂಜನಿಯರಿಂಗ್ : 

ಶಿಲ್ಪಿಯ ಪಾತ್ರ 1958 ರಾಜನ 

ಉಷ್ಣ ಯಂತ್ರಗಳ ಪರಿಚಯ 1958. ಸುಬ್ಬರಾಯ ಚೆನ್ನಿ 

ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ : 

ನಿತ್ಯಜೀವನದಲ್ಲಿ ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ 1958 ವಿರೂಪಾಕ್ಷನ 

ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ 1959 ಹಮಸಾಗರ 

ಸಾರಜನಕದ ಮಹತ್ವ 195] ಸುಬ್ಬಾ ಜೋಯಿಸ 

ವಿ ಟ್ಯಾಮಿನ್ ಅಥವಾ ಜೀವ 'ಸತ್ಚಗಳು 1950 ಸುಂದರೇಶನ" ಕೆ. 
ಉಊಉ 

ಜೀವವಿಜ್ಞಾನ : ಕ 

ಜೀವವೆಂದರೇನು? 1947 ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್ 
ಪ್ರಾಣಿಜೀವನ 1952 ನಾರಾಯಣರಾವ” 

ಸರತಂತ್ರೆಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಪರತಂತ್ರ ಜೀವನ 1958 ದೇವರಾಜ ಸರ್ಕಾರ 
ಮೀನಿನಿಂದ ಮಾನವನೆಡೆಗೆ ದೇವರಾಜ ಸರ್ಕಾರ 
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ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ 

ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ (ಅಕಶೇರುಕಗಳು) 1957 ನಾರಾಯಣರಾವ್ 

ಕೀಟಗಳ ಚರಿತ್ರೆ 1954 ಬಿ. ಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿ 

ಔಷಧಶಾಸ್ತ್ರ 

ವೈದ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಕಾಸ 1957 ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ ಎಂ. ಎಸ್. 

ಉುಯಿ ಪಾಶ್ಚರ 1951 ಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿರಾವ್ 

ಮ್ಯಾಸಂ ಕ್ಯೂರಿ (?( ಗಣನತರಾವ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ 

ಆರೋಗ್ಯದ ಮೂರು ಮಾರ್ಗಗಳು 1951 ಅನು: ಓ. ರಿ. ವಾಚಮನ್. 

ಅವ್ಯಕ್ತ ಮಾನವ 1953 ಅನು: ಯು. ಲಕ್ಷಿ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯ 

ಮನೋವಿಜ್ಞಾ ನ 

ಕೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾನಸಶಾಸ್ತ್ರ ಡಾ. ವಿ.ಕೆ. ಜವಳಿ 

ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಕೆ. ವಾರಿಜ ಉಡುಸ 

ಶಿಕ್ಷಣಮನೋವಿಜ್ಞಾ, ನ ಕುಪ್ಪುಸ್ವಾಮಿ, 

ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಸ್ಯೆ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಕಾಂಡಗಿ 

ಮಾನಸ ದರ್ಪಣ ಹನುಮಂತರಾವ್ ಮತ್ತು ಬಿ. ಎಚ್. ಶ್ರೀಧರ 
ನಿಚಾರವಾದ ಗೌರೀಶ ಕಾಯ್ಯಿಣಿ 

ಮನೋವಿಜ್ಞಾ ನದ ರೂಪರೇಖೆಗಳು ,, 

ಬಾಳಿನ ಗುಟ್ಟು ಅನು: 

ಗಂಡುಹೆಣು 
| ಣ 

ಪ್ರೀತಿ 

೨೨ 

೨) 

೨೨ 

ಆಧುನಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾ ನ ಡಾ. ಮರಕಿಣಿ 

ಶಿಕ್ಷಣಶಾಸ್ತ್ರ 

ಶಿಕ್ಷಣ ತತ್ಪೃದರ್ಶನ 1948 ಎಂ. ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯ 

ಭಾರತೀಯ ಶಿಕ್ಷಣರಂಗದ ಆಡಳತೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 4949 ಜವಳಿ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ? 
ಸಮಾಜ ಶಿಕ್ಷಣ ದರ್ಶನ 1956 ಆರ. ಕೆ. ಮೆಣಶಿ 

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತತ್ವದರ್ಶನ 1953 ಎಸ. ವಿ. ಪಾಟಲ 

ಬೋಧನಾನಿಯಮಗಳು ಎಸ್. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ 

ಬೋಧನೆ ತತ್ಹಗಳು. ಆಧುಥಿಕ ಕ್ರಮಗಳು ಎಸ್. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ 

ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ರುಕ್ಕಮ್ಮ 

ಶಿಕ್ಷಣದ ಧ್ಯೇಯಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ರಾವ್ 
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ಭೂಗೋಲ ಶಾಸ್ತ್ರ : 

ಭೌತಿಕ ಭೂಗೋಳು 1957 ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ 

ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಗ್ರಹಗಳ ಹುಟ್ಟು ಸುಬ್ರಾಯಸ್ಸ 

ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವರ್ಷದ ನಿರ್ದೇಶವಿಲ್ಲದ ಗ್ರಂಥಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನಾನೇ 

ಸೇರಿಸಿದ್ದು. ಈ ಪರಿನಿಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ನಿಲ್ಲುವ ಅತ್ತ ವಿಜ್ಞಾ ನವೂ ಅಲ್ಲ, ಇತ್ತ 

ವಿಶಿನ್ಟ ಶಾಶ್ರವೂ ಅಲ್ಲ: ಆ ಮಾದರಿಯ ಕೆಲವು ನಿವ್ಯೈ ವ್ಯಾಸಂಗಗಳ ಹಿರಿ ಕಿರಿ ಗ್ರಂಥಗಳು 

ಬಂದಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಗಾಗಿ ಕೆಲವನ್ನು ಉಲ್ಲೆ ಖಿಸಬಹುದೇನೋ. (ಇಲ್ಲಿ 

ಮಾದರಿ ಎಂದರೆ 5೩771016, ಹೊರತು 140661 ಅಲ್ಲ!) 

ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳು. ಎಚ್ಚಿಸ್ಕೈ. (ತಿಳಿಯಾದ ಶ್ಸಲಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ 

ಹೇಳುವ ಪುಸ್ತಕ.) 

ಆದರ್ಶರಾಜ್ಯ. ವೆಂಕಟಪ್ಪ (ಸ್ಲೆಟೋನ 7:0000110ದ ಅನುವಾದದ ಯತ್ನ) 

ಆದಿಮಾನವ. ಕೊರಟಿ. 

ಏಶಿಯಾ ಖಂಡದ ಜಾಗೃತಿ. ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ. (ಅವಶ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸನೀಯ ಪುಸ್ತಕ) 

ಕರನಿರಾಕರಣೆಯ ವೀರಕಥೆ ಆರ್. ಆರ್. ದಿವಾಕರ. 

ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣದ ಕಥೆ ಷೆ (ಸದ್ಯದ ರಾಜಕೀಯ ಚರಿಕ್ರಿಗೆ 

ಹಿಡಿದ ಕನ್ನಡಿ) 

ಕೈಲಾಸ ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಯಾಕ್ರಿ ಗೋಸಾನಿ. 

ಅಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ಶಿವರಾಮಕಾರಂತ. 

ಅಬೂದಿಂದ ಬರಾಮಕ್ಕೆ ಕ 

ದೇವತಾತ್ಮ (ಮೂಲ) ಮಹಾದೇವಿಯಕ್ಕ ದೊಡ್ಡೆ ಮನೆ ಅನು : ಗೌರೀಶ 

ಕಾಯ್ಕಿಣಿ 

(ಸ್ಟಾರಸ್ಯ ಪೂರ್ಣವಾದ ಪ್ರವಾಸ ವೃತ್ತ ಗಳು) 

ಸಮುದ್ರದೀಜೆಯಿಂದ, ವಿ. ಕೈ. ಗೋಕಾಕ್ ("ಸಮುದ್ರದಾಜೆಯಿಂದ' ಬರುವ 

ಸೊಗಸು ಭಾವ 

ಇಂದಲ್ಲ-ನಾಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರ “ಈಜೆಗಯಿಂದ ಬರುವದಿಲ್ಲ. ಶೈಲಿಶಕ್ತಿ ಶೋಭೆಗಳಲ್ಲಿ 

ಆಜಿಯೇ «ಈಚೆ'ಗಿಂತ ಮಿಗಿಲು.) 

ಇಂದಿಲ್ಲ ನಾಳೆ_ಡಾ. ಗೋಕಾಕರ ಅಮೇರಿಕೆಯ ಪ್ರವಾಸಾನುಭವ. 

ನಾನೂ ಅಮೇರಿಕೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ-ಡಾ. ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ಕಾಮತರ ಸ್ವತಂತ್ರದೃಷ್ಟಿಯ 

ಸ್ವಾರಸ್ಯದ ಪುಸ್ತ ಕ್ತ 

ಜಾಗೃತ ಚೀನಾ-_ ಕುಲಕರ್ಣಿ (ಇಂದಿನ ಚೀನೀ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಮನವರಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕ 
ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಓದು) 
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ನಿಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆ ನಾಡಿಗ 

ಪತ್ರಿಕಾ ವ್ಯವಸಾಯ- -ಧಾರವಾಡಕರ, (ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇವೇ 
ಪರಿಚಯ ಕೃತಿಗಳು) 

ನಿಮ್ಮ ಸೈ ಕಲ್ ನಾಡಿಗ, 
ಮಿತವ್ಯಯ. ಮಳಗಿ. 

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರೋಗ್ಯ- ಬಾಪಟ 
ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪ್ರವೇಶ. -ಜಿ. ಎಸ್. ಹುದ್ದಾರ 
ಹೊಲಿಗೆ ಕಸೂತಿ_ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಹಳನೇಟ 

ಸೂಚಿಶಿಲ್ಪ-... ೨2 

ಮಕ್ಕಳ ಸೋಷಣೆ- ರಾಜಾಜಿ | ಸ 
(ಇವುಗಳ ಹೆಸರೇ ಇವುಗಳ ಆಶಯವನ್ನು ಉಸಿರುತ್ತದೆ). 

ರಾಜಕೀಯ ತತ್ವಗಳ ಮೀಮಾಂಸೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನವರತ್ನ ರಾಮರಾಯರ 

“ಮೆಕಾವಲ್ಲಿಯ ರಾಜಫೀತಿ*ಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಗ . ಸ. ಹಾಲಪ್ಪ 

ನವರ “ರಾಜಕಾರಣದ ಮೂಲ ಸೂತ್ರಗಳು?, ಗೌರೀಶ ಕಾಯ್ಯಿಣಿಯವರ “ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 
ವಾದ» ಆ ವಿಷಯದ ಒಂದು ಉಸ್ನೆ, ಗಸ್ಲೀಖನೀಯ ವಿನ್ಯಾಸವು. ನೆಗಳೂರ ಉತ 
“ಸಮಾಜ ವಿಕಾಸಕ್ರಮ' ರಾಮಕೃಷ್ಣ ರಾವ್ ಅವರ “ಸರಕಾರದ ರಾ ಇಜ್ಯು ಪದ್ಧತಿ 
ಗಳು?, ಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರ "ರೋಮರ್ನ ಚಕ್ರಾಧಿಸ ಪಠ್ಯದ ಚರಿತ್ರೆ?_ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಾಮಾಜಿಕ 
ಇಜಕೀಯ | ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗಬಲ್ಲ ಓದುಗಳು. | 

ಸರಸ್ತ ತಿಗೌಡರ “ಮಹಿಳಾ , ಜೀವನ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಜೇವಿಯವರ 
“ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರ ಮುನ್ನಡೆ? ಈ ವಿಷಯದ ನಿಶಿಷ್ಟ ಕೃ ತಳು. ಡಾ. ರಾಧಾ 
ಕ್ಭ ಸ್ಹನ್ ಅವರ “ಮತಧರ್ಮಗಳ. ಪುನರುಜ್ಜಿ ೇೀವನ? ಅನಾರಿೀ, ಮಹತ್ವ ದ 
ಗ್ರಂಥ ಹಾಗೆಯೇ ಡಿ.ವಿ.ಜಿ.ಯವರ “ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಸಂಗಗಳು? ಎಂಬ ಎರಡು ದ 
ಗಳ ಗ್ರಂಥ ಕಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಜಿ. ಎಚ್. ತಿಕ «ವಿದೇಶೀ ತಿಳುವಳಿಕೆ 
ಗಳು? ಮತ್ತು ಈಚಿನ “ಜ್ಞಾ ನಸೂತ್ರ? ಪ್ರಾ ಜ್ಞ ರಾದವರೂ ಆಗುವವರೂ ' ಕೂಡಿಯೇ 
ಓದಬೇಕಾದ. ಕೃತಿಗಳು. ಕೀತ್ರ್ಣ ವ್ಳೆ ಚಾರಿಕತೆ ಶ್ರೀಧರರ ಗದ್ಯದ ಬಂಧುರತೆಗೆ ಒಪು ವ 
ಅನನ್ಯ ಲಕ್ಷಣ. 

ಜ್ಞಾ ನ ವಿಜ್ಞಾ ನದ ಬಗೆಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾದ ನಿಯತ 
ಕಾಲಿಕಗಳ ̀  ನಿರ್ದೇಶನಲ್ಲದೆ ; ನಡೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೇ ಮೀಸಲಾದ 
ಪ್ರಕಾಶನ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಳು. ಇಂಥಸಂ ಸ್ಥೆಯ ಒಂ ದುಅದ್ವಿತೀಯಮಾದರಿ ಧಾ 
ಬಳ್ಳಿ? ಪ್ರ ಕಾಶನ. ವಿಚಾರ ಜಾಗೃತಿಯೇ ನಮ್ಮ ಬಳ್ಳಿ ಯ ಉದ್ದೇಶ ಹಾಗೂ್ವೈತಿಸ್ಟ್ಯ.? 

` ಎಂದು ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಶ್ರೀ ಬ ದು ವಸವ (1 
ಅಸಹಾಯ ಶೂರಕೆಯಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೆ ಎದು ವರ್ಷಕಾಲ ಈ ಜಾ ಸ್ವನಸತ್ರವನ್ನು ತಾನೇ 



ಸಾಮಾಜಿಕ ರಂಗ ಮತ್ತು ವೈಚಾರಿಕತೆ 55 

ಯಜಮಾನ ತಾನೇ ಅದ್ಚೆರ್ಯುವಾಗಿ ಒಂದು ವ್ರತದಂತೆ ನಡೆಯಿಸಿದರು.. 180 ಕ್ಟೂ 
ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ವೈಚಾರಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಶಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ. ನನ್ನಂಥ ಹೊಸ 
ಗ್ರಂಥಕಾರರನ್ನೂ ಪ್ರಕಾಶದಲ್ಲಿ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. ಕನಿ ವಿಮರ್ಶಕೆ ಶ್ರೀ ಚೆನ್ನವೀರ 

ಕಣನಿಯವ ಅನ್ನುವಂತೆ, “ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಕೀಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೌದ್ಧಿಕ ಹಾಗೂ 

ಕ ದಾರ್ಶನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ನಿದ್ವಾಂಸರನ್ನೂ ಮಿಂಚಿನ ಒಳ್ಳೆ ಯು ತನ್ನದೇ 

ಆದ ಪರಿಮಿತಿ ಯಲ್ಲಿಯೇ ಆಗಲಿ, ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿ ದೆಯೆ:ದು ಹೇಳಬರದು.? 

ಆದರೂ ಆ ಸ.ಥದಲ್ಲಿ ಈ ಬಳ್ಳಿ ಸಾಕನ್ಟು ಫಲವನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲವೆಂತಲೂ ಹೇಳಬರದು. 

ಮಿಂಚಿನಬಳ್ಳಿಯು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬರುವ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಹದಿನೇಳು 

ವರ್ಷ ನಂತರದನಕೆಗೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಥಿಯತವಾಗಿ ವಿಚಾರಪರಿಪ್ಪ್ಸುತ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು 

ನೀಡುತ್ತಲಿತ್ತು. 1964ರವರೆಗೆ ಅದರಕಾರ್ಯ ಈ ರೀತಿ: 

ಇತಿಹಾಸ ಸಂಸ್ಕೃತಿ $ 

ರಾಜನೀತಿ ರಾಜಕಾರಣ 12 

ವಾಣಿಜ್ಯ_ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ | 

ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು 6 
`ತತ್ವಜ್ಞಾನ $ 
ಧರ್ಮ. ಮತ. ಪಂಥ 11 

ಪ್ರಪಂಚ ಪರಿಚಯ ಗ್ಯ 

ಜೀವನ ಚರಿಕ್ರೆಗಳು 16 
ಸಾಹಿತ್ಯ 31 

ಒಟೂ ಸ 102 

ಈ ನಿನರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಒಂದು ರೇಖಾಚಿತ್ರ ಒಡಮೂಡು 

ವಂತಿದೆ. ನಾವೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿಭೂತಿ ಪೂಜಕರು. ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಹಾತ್ಮ್ಯ ವಿಭೂತಿ 

ಪುರುಷರ ಚರಿಶ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು. (ಅದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಕಥನಾತ್ಮಕ 

ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ |) ಅದರ ನಂತರದ ನನ್ಮ ತೀವ್ರ ಆಸಕ್ತಿ 

ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ, ಅದರ ಜೆನ್ನಿಗೇ ನಾನು ಮೆಚ್ಚುವದು ಧರ್ಮಮತ, ಪಂಥಗಳನ್ನು ಸಣ 

ಪ್ರಸಂಚದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರುಚಿ ತೀರ ಅಲ್ಪ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಹಣ ಬೇಡವೆಂದಲ್ಲ. . ಹಾಗೆ 

ಅದು ಬೇಡವಾಗಿದ್ದರೆ ಇಂಥ ಗ್ರಂಥಮಾಸೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಮೇಯವೇ ಬರುತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. 

ನಾವು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಗೆಗೆ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು 1 ಆದರೆ ವೈಯಕ್ತಿ ಕ್ರ 

ವಾಗಿ ನಾವು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರೂ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ 

ವಾಣಿಜ್ಯ-ವ್ಯವಹಾರ ತಜ್ಞ ರು. ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಲ್ಲ, ಅರ್ಥಜೀವಿಗಳಲ್ಲ-ಎಂಬುದು ಆ 

ಕುರಿತು ಆದ ಗ್ರಂಥ ಕಿರ್ಮಿತಿಯಿಂದಲೇ ಸಿದ್ಧವಾಗುವದಿಲ್ಲವೇ ) ಧರ್ಮ ಭಾವನೆಯ 

ನಂತರದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಕ್ತಿ ತತ್ಹಜ್ಞಾ ನ. ಆಮೇಲೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಿಜ್ಞಾ ಸೆ। 



"56 ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ತರ ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ 

ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡದೆ ಮಿಂಚಿನ 
ಬಳ್ಳಿಯದು ಒಂದು ಭವ್ಯ ಸ್ಕಲಚಿಹ್ನೆ! (1870 7187೬) ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಇತರೆ 
ವೈಚಾರಿಕ ಗ್ರಂಥ ಮಾಲೆಗಳ ಕಥೆಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಪಾಡನ್ನು «ಬಳ್ಳಿ'ಯ ಬಿತ್ತರದಿಂದಲೇ 
ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 

ಈ ಹಾದಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಗ್ಗುರುಹು ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ”. ಮೈ ಸೂರ- 
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ನಿಯತಕಾಲಿಕ ಮತ್ತು ಈಚಿನ ಆದರ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾದ “ವಿಜ್ಞಾ ನ 
ಕರ್ನಾಟಕ, “ಮಾನವಿಕ ಕರ್ನಾಟಕ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸೆಂಟ್ರಿಲ್ಲ. ಕಾಲೇಜಿನ 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ (1919) ರಿಂದ ಈ ನಿಯತಕಾಲಿಕನ ಜನಪ್ರಿಯ ಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯದ 
ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ವೀಳ್ಯವೆತ್ತಿ ಕನ್ನಡದ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಕಂಕಣಕಬ್ಟ ನಿಂತಿತು. 1923ರಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾ ನ ವಿಷಯದ ಲೇಖಗಳು ಬರಕೊಡೆಗಿದವ್ರೆ. 1963ರಲ್ಲಿ 
ಅದು ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಶೇಷಾಂಕವನ್ನು ಪ್ರಕಟಸಿತು. 1969ರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪತ್ರಿಕೆಯು 
ತನ್ನ ಚಿನ್ನದ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿತು. ಆಗ 1600 ಪುಟದ ನಿಜ್ಜ್ಯಾದ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆ 
ಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿತು. ಅದನ್ನು ಐವತ್ತೇಳು ಲೇಖಕರು ಸಂಸನ್ಮಗೊಳಿಸಿದರು. 

ಇನ್ನೊಂದು ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಸಾಧನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಗರದ 
ವಿಜ್ಞಾ ನ ಸಂಘದ್ದು. ಇವರು 1967ರಿಂದ “ವಿಜ್ಞಾ ನಲೋಕ?ವೆಂಬ ತ್ರೈ ಮಾಸಿಕವನ್ನು 
ಆರಂಭಿಸಿ ಅದನ್ನು 1969ರಿಂದ ಮಾಸಿಕ ಪತ್ರಿಕೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. (ಇಂಥ ನಿಯತ 
ಕಾಲಿಕಗಳನ್ನು “ಪತ್ರಿಕೆ” ಎಂದು ಕರೆಯುವದು ಸೇಯೇ ? ಇಗ್ಲೀಷಿನಲ್ಲಿ "8೩೦೯ ' 
ಬೇರೆ, 107781 ಬೇಕೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ "77150611877 ಬೇಕೆ. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 
ಎಲ್ಲವೂ ಪತ್ರಿಕೆ. ಅದರ ಜೆನ್ನಿಗೆ ವಾರ್ಸಿಕ, ತ್ರೈಮಾಸಿಕ, ಮಾಸಿಕ, ಪಾಕ್ಷಿಕ, 
ದೈನಿಕ ಎಂದೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷಣ ಜೋಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ).  ಥಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ 
ಸಂಸ್ಥೆ ನಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾದ ನೀರಸ? ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿತಿಂಗಳೂ 
ಹೊರಡಿಸುವದೂ ಒಂದು ವಿಕ್ರಮ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಟೆತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 
ಬಿ. ಎಸ್. ಸುಬ್ಬರಾಯರು ಪ್ರಕಹಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ “ವಿಜ್ಞಾ ನಯುಗಗಿವೆ ಒಂದೇ ವರ್ಷ 
ದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಇಹಲೋಕ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದನ್ನು ನೆನೆಯಬಹುದು. 

ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪರಿವಿಡಿ ಸರಿಚಯ ಕೊಟ್ಟಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಸುಸ್ಪಷ್ಟ. ನಮ್ಮ 
ವ್ಸೆ ಜ್ಞಾನಿಕೆ ನಾಜ್ಮಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಸ್ವರೂಪದ್ದು. ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ 

- ಅಥವಾ ಹೊರಗಿನ ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಕುರಿತು ಸೂಲವಾಗಿ ಸುಲಭ 
ವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತಹದು. ಇಂಥವೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪುಸ್ತಕಗಳು 
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಪ್ರಚಾರೋಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲೆಗಳ ಕಿರಿಹೊತ್ತಿಗೆಗಳಾಗಿ ಬಂದವು. 
ಬುದ್ಧಿವಂತೆ ಹಾಗೂ "ಅಂಥ? ಲವಲನಿಕೆಯುಳ್ಳ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ವಿಷಯಗಳ 
ಆದಷ್ಟು ಸರಳರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪರಿಚಯ ಸರಾಮರ್ಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಹೊರಟವು. 

“ಹೊರಟವು ಎನ್ನು ವದೇಕೆಂದರೆ ಅವು ತಮ್ಮ ಉದ್ದಿಷ್ಟ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟವಾದ 
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ತ್ತ] ಮುಟ್ಟಿದ್ದು ಕಡಿಮೆಯೇ. ಅನೇಕ ಸಾ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ನಿಷಯಜ್ಞಾ, ನ 
ನಿದ್ದಷ್ಟೇ ತಿಳಿಗನು ಡದ. ಅಚ್ಚಾ ನವಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಅವರ 
ವಾಕ್ಷ 'ಕಣೆಯೆ ದೊಡ್ಡ ತೊಡಕಾಗಿಬಿಡುತ್ತ ದೆ. ಬರೆ ಪರಿಭಾಷೆಯ ತೊಂದರೆ ಮಾತ್ರ 
ಅ ಸುಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಹೇಳುವ ಹದನೇ ಅನರ ಮಾತಿಗೆ ಇರುವದಿಲ್ಲ, 
ಶಾಸ್ತೀಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಕಲಿಸುತ್ತಿ ದ್ಹರೂ ಅವರದು ವರ್ಗದ್ದ್ಯ 
ಪಾಠದ ಹಳಿಗಳ ಮತಿಯ ಓಡುವ “ಟ್ರಾ ಲ್ಸ ಈ ನಿಷಿಸಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಪರಿಜ್ಞಾನ 
ಉಳ್ಳಿ ವರಿಗೇ ಪ ಸ್ಭಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಸಳಗಿದ ಒಂದು ಬಗೆಯ ವಾಣಿಯ 
ವಾಜಿಜ್ಯ! ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯನಿಗೆ ಅದನ್ನು, ತಿಳಿಸಿ ಹೇಸುವದೆಂದರೆ, ಎ ಬ್ರಹ್ಮವಸ್ತುವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ 
ಹೇಳುವಪ್ಟೆ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಕೆಲಸವಾಗಿಬಿಡುತ್ತ ದೆ. 

ಪಾಶಾ ತ್ಯ 'ತೇಶಗಳಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಇವೆರಡೂ ಜೇಕೆ ಬೇಕೆ 
ಸಂಸ್ಕಾಾರಗಳಾಗಿ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ ೆಸುಚಗಳುಬುವನು ಅಂತರವನ್ನು ತಮ್ಮ ನಡುವೆ 
ಬೆಳೆಯಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಆ ಇಳ ಸ್ಸ ಸಂಸ್ಕೃ ತಿಯ ದ್ವಂದ್ಧ ವನ್ನು ಒಗ್ಗಾಕು 
ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಲು ಸರ” 3 ಸ್ನೊ ಪ್ರಭೃತಿ ವಿದ್ದಾಂ ಸರು ಹೆಣಗುತ್ತಿ ದ್ದಾರೆ, 
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾ ನನು ಇನ್ನೂ ಬಾಳಿನ ದಾರಿ, ಜೀವನ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಒಂದು ದೃಷಿ 
ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಜ್ಞನ ನವಂತರಿಗೂ ಭಾಷಾ ಪಂಡಿತರಿಗೂ ನಡುವೆ ಕುದಕ ತೋಡಿ 
ದಂತಾಗಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನದ ಭಾಷೆಯೇ ಬೇಕೆ. ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ 
ಭಾಷೆಯೇ ಬೇಕೆ. ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಸೇತುಬಂಧನ ನಡೆಯಲು ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. 
ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ವಿಪರೀತ. 

ಕೆಲಸಲ ಶಾಸ 1 ನು ಸಾಹಿತಿಯೊಬ್ಬರ ಸಹಾಯದಿಂದ ತನ್ನ ಗ್ರಂಥವನ್ನು 
ಬರೆಯಹೊರಡುತ್ತಾನೆ. ಗ ಆ ಸಾಹಿತಿಗೆ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರ ೨ದ ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಸರಿಜ್ಞಾನ 
ಮತ್ತು ಸ್ವ ರಸ್ಯವದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇಬ್ಬ ಚ ಚ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ 
ಬರೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಅಂಥ ಸಾಮರಸ್ಯ ಸಾಧಿಸಂದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸತ 
ಉದ್ದಿ ಮೆಯು ಕುಂಟನ ಹೆಗಲಿಗೆ ಕುರುಡ ಏರಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತ ಚ ಆಗ ದಾರಿ ಹೇಗೆ 
ಸಾಗಬೇಕು? ಇಂಥ ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ತೃತ್ವದ ಗ್ರಂಥಗಳೂ ಕೆಲವು ಪ ರ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು 
ಅವ್ರ ನಿಷಯವನ್ನೂ ವಾಚಕರನ್ನೂ ೫181 ಗೊಂದಲಗೊಳಿಸಿದ್ದ ದೆ ಅದರಿಂದ 
ಬಂದ ಅಪಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ರಸ್ಟೊಃ ಬ್ಬರು ಆಪಾದಿಸುವಂತಾಗಿ ತಮ್ಮಿಬ್ಬ ರ ನಡುವೆಯೂ 
ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊಂದಲವೆಬ್ಬಿ ಸಿಕೂಳ್ಳು ಸುತಿಯೂ ಆಗಿರುವದುಂಟು. 
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ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು “ಭಾವಯಿತ್ರಿ ಮತ್ತು “ಕಾರಯಿತ್ರಿ? ಎಂದು ಎರಡು ರೂಪ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಎಂದೋ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ ಭಾರತೀಯ ವೈಚಾರಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯು ಕಾವ್ಯವನ್ನೂ 

ಸ್ತ)ವನ್ನೂ ಕೂಡಿಯೇ ಬೆಳೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಒಂದೇ ದೃಷ್ಠಿ ಸಯುಳ್ಳ ಎರಡು 
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ಕಣ್ಣುಗಳಂತೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಇವೆರಡೂ ಒಂದನ್ನೊಂದು ಹೊಂದಿಕೋಡು ಸೇರಿ 

ಕೊಂಡು ಬೆಳೆದು ಬಂದದ್ದೂ ಉಂಟು. 

ಇಂದು ೧೦೫೫೫116 ಬರಹದ ಬಗೆಗೆ ತೀವ್ರ ಬಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಬೀಕೆಗಳು ಏಳುತ್ತಿವೆ. 

ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ «ಶ್ರಜೆಗಾಗಿ ಕರೆ?_ಎಂಬ ಕೇವಲ ಕಲಾವಾದವೇ 

ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದು ಜೀವನದ್ದಾಗಿಯೇ- ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ರರುಷಾರ್ಥ ಸಾಧನೆಗಾಗಿಯೇ ಇತ್ತು. 

ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಂದು “ಭಣಿತ ಭಂಗಿಮೆ”ಯಾಯಿತು. ಉಪದೇಶಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಶೈಲಿನಿಶೇಷ 

*ಕಾಂತಾ ಸಮ್ಮಿತಿ. ಆದರೆ ಹೇಳುವಜೆಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷಗಳ 

ವಿಸಯನೇ. ರಾಮನಂತೆ ನಡೆಯಿರಿ, ರಾವಣನುತೆ ಅಲ್ಲ. ಬರೆ “ಪುಸ್ಟಿತ ವಾಕ್ಕಿಗೆ? 

ವಿಶೇಷ ಜಿಕೆ. ಎಂದೂ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ರಸಸಿಪ್ಟತ್ತಿ.ಕಾವ್ಯದ ಆತ್ಮ. ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ 

ಅನಿವಾರ್ಯ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಬಂದಿತು: ಆ ಮಾತು ಬೇಕೆ. ಅದರೆ ಅನಾದಿಯಿಂದಲೂ 

ನಮ್ಮ ಕನಿಗಳು ತಕ್ಕಮಬ್ಬಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಲ್ಲವರದ್ದರು. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳೂ ಕಾಮ್ಯ ಬಲ್ಲವ 

ರಿದ್ದರು_ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕಾವ್ಯಮಯವಾಗಿಯೂ ಬರೆಯಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದರು. ಇದೇ 

ಪರಂಪರೆ ಕನ್ನಡದ ಜಾಯಮಾನವೂ ಆಯಿತು. ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರ ದಲ್ಲಿ 

ಕಾವ್ಯ-ಈ ರೀತಿಯ ಬುದ್ದಿ ಭಾವನೆಗಳ ಸುಯುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸಮ್ಯಕ್ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ 

ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಾಹಿತ್ಯ_ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತವಿರಲಿ, ಕನ್ನಡವಿರಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. 

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಾಕರಣ ಛಂದಸ್ಸು ಅಲಂಕಾರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಗಜ ಅಶ್ವ 

ಸಂಗೀತ ಸೂಪಕಾಮ ಜ್ಯೋತಿಷ ವೈದ್ಯಕ ಗಣಿತ ಪರ್ಜನ್ಯ ಮುಂತಾದ ನಿಷಯಗಳ 

ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಕ್ರಿ. ಶ. 800ರಿಂದ 1867ರ ವರೆಗೂ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವು. ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲ 

“ವ್ಯಾಸೋಚ್ಚಿ್ಟ? ಸಂಸ್ಕ ಎತೆದಿಂದ ಪರಿವರ್ತಿತವಾದವು. 

ಹೀಗೆ ಪರಪುಸ್ಚವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣಬದ್ಧವಾಗಿ ಜೆಳೆಯುವದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ 

ಗ್ರಂಥಾವಲೋಕನೆ, ಶುಸ್ತ್ರ ಪಾಂಡಿತ್ಯ, ಶಬ್ದಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ, ಕಂಠೆಪಾಠೆ. “ಇಲ್ಲಿ? 

ಸಲ್ಲುವದಕ್ಕಿಂತೆ «ಅಲ್ಲಿ' ಸಲ್ಲುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ತವಕ. ಪ್ರಯೋಗ, ಪ್ರತ್ಯುಕ್ಸಾನುಭವಗಳ 

ಬಗೆಗೆ ಉಸೇಕ್ಷೆ-ಇನೆಲ್ಲವುಗಳೆ ಫಲವಾಗಿ ಇತರ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ವಿಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದು 

ಕೇವಲ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಬಗೆಗೆ ಗ್ರಂಥಗಳೇ ಹುಟ್ಟುವ ಯುಗವ್ರೆ 

ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅಲಂಕಾರ ಶಾಸ್ತ್ರದಂಥ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಕಾಣಿಕೆ 

ಯಾವದೆಂಬುದು ಸಂಶಯಾಸ್ಪದವಾಯಿತು. ಭಾರತೀಯವಿರಲಿ, ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯವಿರಲಿ 

ಸಾಹಿತ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಹಾಗೂ ವಿಶಿಷ್ಟ್ರ ಮೂಲ್ಯಗಳ ಮೀಮಾಂಸೆಯ ಗ್ರಂಥಗಳು ಕಳೆದ 
ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದವು. 

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹುಚ್ಟಿದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಇದೇ. ಕಾವ್ಯ 
ವಿಮರ್ಶೆಯ ಪ್ರಪಂಚ. ಭಾರತೀಯ ಹಾಗೂ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ವಿಮರ್ಶಾ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನೂ 

ತತ್ವಗಳನ್ನ್ಹೂ ವಿವರಿಸುವ ಅವೆರಡನ್ನೂ ಸಮನ್ವಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿವೇಚಿಸುವ. 
ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ತರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆದವು, 
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ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಬೇಕಾದದ್ದು ಪು. ತಿ. ನಂ. ಶ್ರೀಕಂಠೆಯ್ಯನವರ 
“ಭಾರತೀಯ ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆಗೆ.” ಇದು ಬಹುಮಹತ್ವದ ಪ್ರಮಾಣಭೂತವಾದ 
ಗ್ರಂಥ. . ಅಲಂಕಾರ ಧ್ವನಿ ರಸವಕ್ರೋಕ್ತಿ ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆಗೆ ನಮ್ಮ 
ಪ್ರಾಚೀನ ಲಕ್ಷಣ ಗ್ರಂಥಗಳ ಸಾರಸರ್ವಸ್ವವನ್ನೂ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯನವರು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ 
ದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಅದೆಲ್ಲ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಸಿ ತಮ್ಮ ನಿಷ್ಟರ್ಷವನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ 
ಅದರ ಸಮರ್ಪಕತೆಯನ್ನು ಅವರು ನೀಡಿಲ್ಲ. 

ಅದೇ ರೀತಿ ಭಾರತೀಯ (ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ) ಕಾವ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ಗುಣ ರೀತಿ ವಿಚಾರ 
ವನ್ನು ಕನ್ನಡ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ತಂದುಕೊಡುವ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಸ 
ಡಾ. ಕೆ. ಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿಯವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಿ. ನಂ. ಶ್ರೀ ಯವರ “ಕಾವ್ಯ 
ಮೀಮಾಂಸೆ? ಪ್ರಕಟವಾದದ್ದು 1953 ರಲ್ಲಿ. ಮುಂಡೆ ಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿಯವರು 
ಭಾಮಹನ ಕಾವ್ಯಾಲಂಕಾರ (1955). ಮಮ್ಮಟನ “ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ? (1956) 
ಕ್ಷೇಮೇಂದ್ರನ "ಔಚಿತ್ಯ ವಿಚಾರ ಚರ್ಚೆ? (1960), ಮತ್ತು ಅಭಿನವಗುಸ್ತನ 
“ಲೋಚನ? (1961) ಈ ಆಕರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಹಿತವಾದ ಸಾರವತ್ತಾದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 
ಅನುವಾದಿಸಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾವ್ಯಗಳ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ಮಹದುಪಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ 

ದ್ದಾರೆ. ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತದ ವೈಖರಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡೆ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಡಲು ಕೃಷ್ಣ 
ಮೂರ್ತಿಗಳು ತುಂಬ ಪರಿಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಂಥಕ್ಕೂ ವಿಸ್ತಾರವಾದ 
ವಿದ್ವತ್ತಾ ಪೂರ್ಣವಾದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಕಾವ್ಯತತ್ಟಗಳನ್ನು ವಿಶದವಾಗಿ 
ವಿವೇಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಬ್ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಶ್ರದ್ಧೆ ಸಿದ್ಧಿ ಸಾಧನೆಗಳೆಲ್ಲವೂ 
ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಅರ್ಹ. 

ಎನ್. ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಇವರ “ಅರಿಸ್ಟಾಟಲನ ಕಾವ್ಯಮೀಮಾಂಸೆ? (1959) 
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಂದು ದೊಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ. ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಕಾವ್ಯ 
ವಿಮರ್ಶೆಯ ನಿಶಾಮಹ. ಅವನ ಒಂದೊಂದು ವಿಚಾರವೂ ನಾನಾ ಮುಖವಾಗಿ ಮುಂದೆ 
ಬೆಳೆದಿದೆ. ಅವನ ಆಶಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳುವ ಕಾರ್ಯ ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ 
ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಆದರೂ ಭಾಷಾಂತರನೆಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಕೃತಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ತೃಪ್ತಿಕರ 
ವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದೇರೀತಿ ಡಾ. ಜಿ. ಎಸ್. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನವರು “ವಿಮರ್ಶೆಯ ಪೂರ್ವ 
ಪಶ್ಚಿಮ? ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಪೌರ್ವಾತ್ಯ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆಯ ತತ್ವಗಳನ್ನು 

ಒಂದೆಡೆಗೆ ತಂದು ವಿವರಿಸುವ ಮತ್ತು ಸಮನ್ಹಯಿಸುವ ಒಂದು ಮಾದರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿ 
ದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ. ನೀಡುವ ಭರವಸೆಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ವಿನೇಚನೆಯ ಆಳ ಇಳಿದಿಲ್ಲ. 
ಎಸ್. ವಿ. ರಂಗಣ್ಣರೂ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಕಾವ್ಯ ತಶ್ಪಗಳೆ ನಿವರಣೆಯ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು 
ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಶೇಷತಃ “ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಗಂಭೀರ ನಾಟಕಗಳು” ಅವರ 

ಉದ್ದಾಮ ಕೃತಿ. ರುದ್ರ ನಾಟಕಗಳ ಹುಟ್ಟು, ಗುಟ್ಟು, ಗ್ರೀಕ್ ದುರಂತ ನಾಟಕಗಳ 

ಸರಿಚಯ, ಶೆಕ್ಸ್ ನಿಯರ, ರಸಿನ್ನ, ಪಿರ್ಯಾಂಡಲೋ, ಸಾರ್ತ್ರ, ಜೆಕೆ ಪ್ರಬ್ಧತಿ ಹಳೆ 
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ಹೊಸ ನಾಟಕಾರರ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡೆ ಈ ಗ್ರಂಥನ್ರೆ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವ 

ಕೊಡುಗೆ. 

ಹಾಗೆಯೇ ಡಿ. ವಿ. ಜಿ. ಯವರ  ಸಾಹಿತ್ಯಶಕ್ತಿಗಿ ಈ ಕುರಿತ ಬಿಡಿ ಬರಹ 

(ಭಾಷಣ) ಗಳ ಸಂಕಲನ. ವಿಮರ್ಶೆಯ ಪೂರ್ವ. ಸಸ್ಟ್ರಿ ಮಗಳ “ ರ್ಗ ಮಾಧ್ಯಮ? 

ವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಪ್ರಾ ಜ್ಜ ರಿವರು. ಇದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದವರು ವಿ. ಕ್ಸ ಗೋಕಾಕ್ 

0 ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ "ಗೊತ್ತು ಗುರಿ”, “ನವ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಕಾವ್ಯಜೀವನ?, ಈಜೆಗೆ 

ಸಮನ್ವಯ” ತಕಾಲಿಕವಲಿ ಬಂದ ಲೇಖಮಾಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪೂರ್ವ-ಪಶ್ಚಿಮ 

ಸಮನ್ಹಯದ ನಿದರ್ಶನಗಳು... ಗೋಕಾಕರು ಭಾರತೀಯ ರಸವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗೆಗೂ 

ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಮತ್ತು ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಕಾವ್ಯದ ಬಗೆಗೆ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನು 

ಇಂಗ್ಲಿಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಹಿಸಿದ್ದಾ ಕ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗೆಗೆ ಅವರು ಮುಂಬಯಿ 

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ವಿಲ್ಸನ್ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳೂ ಗಮನೀಯ ವೈಚಾರಿಕ 

ಆವ್ಚಾ ನವಾಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಪಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಡೀಕರಿಸಿ ಒಂದು ಸಮಗ್ರ 

ಸುಸಂಘಟತ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಗೋಕಾಕರು ಎಂದು ಕೊಡುವರೋ? ಈಜೆಗೆ ಭಾರತೀಯ 

ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗೆಗೂ ಅರವಿಂದ ದರ್ಶನದ ದೃಃ ಹ್ಬಿ ಯಿಂದ ಅವರು ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನು 

ಅದೂ ಇಂಗ್ಲಿಷಿನಲ್ಲಿಯೇ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜಿ ತ್ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಿದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ 

ಮಹಾವ್ಯಕ್ತಿ ಕುವೆಂಪು... “ರಸೋ ವೈಸಃ?, «ತಪೋನ ಸಷ “ದ್ರೌಪದಿಯ 

ಸಿರಿಮುಡಿ” ಮುಂತಾದ ಕೃತಿಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಕಾವ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆಯ ತ್ರ ಗಳನ್ನು 

ಿರೂಪಿಸಿರುವವೆಂದು ಕಲಸ್ತ ಪ್ರಾಜ್ಞರ ಸ 2ಉ ಕುವೆಂಪು ದೃಷ್ಟಿ ಅಲಂಕಾರ 

ತತ್ಚದ ಆಳವನ್ನು ಪರಿಶೋಧಿಸಿ ಅಲಂಕಾರವೇ ಸಗ ಕ] ಆದೇ 

ರೀತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಹಾಕನಿ ಬೇಂದ್ರೆಯವರೂ “ಸಾಹಿತ್ಯು ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶೆ?, “ಸಾಹಿತ್ಯ 
ಸಂಶೋಧನೆ? ಎಂಬ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ | ಶನ ತೆ ಧ್ವೆನಿನಿಬಿಡವಾ? 

ರಸತತ್ಚ?ದ ವಿನೂತನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಂದ್ರೆಯವ£ 

ವಿಮರ್ಶೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುವ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಉ್ನೇಶ ರಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. 
ಕೀರ್ತಿನಾಥ ಕುರ್ತಕೋಟ «ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿ”ಯಲ್ಲಿಯ ತಮ್ಮ ಪ್ರಬಂಧ 

ಗಳಿಂದ ಹೊಸಗನ್ನಡ ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಪರಿಮಾಣವನ್ನೂ ಹೊಸ" ಸರಿಭಾತ 
ಯನ್ನೂ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಕಿ ಧನ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷಕರು. ಒಬ್ಬನೇ ಪ್ರಾಜ್ಞ ವಿಮರ್ಶಕ ಇಷ್ಟು 

ಡೊಡ್ಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರ ಪಂಚವನ್ನು ಇಷ್ಟು ಸೂಟ! ಸಮರ್ಗವಾಗಿ ಏಕಾಗ್ರ ನಾ 

ಸಮಾರೋಚನೆಯಿಂದ ಚಳೋಡಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಕಾವ್ಯು ಕಂ 

ಕಾದಂಬರಿ ನಾಟಕ ಹರಟೆ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಲಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಆದಷ್ಟೂ ಅದ್ಯಾಃ 

ತ್ತಾಗಿ ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯುವಾಗಿ, ಸಿಕ್ಸ ೦ದಿಗ್ಗವಾಗಿ, ಫಿಶ್ರ ಹವಾಗಿ “ರೂಪಿ 

ಪ್ರಬಂಧಗಳ ಆಳ ಅಗಲ ಬಹುಶಃ ಬೇರೊಬ್ಬ 'ನಿಮಶಕರದು ಈ ವರೆಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ 
ಇಂಥ ಸಾಹಸ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ತೀವ್ರ ಮತಭೇದಕ್ಕೆ ಎಡೆಕೊಡವದು ಸಹಜ. ಒ೬ 
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ಪಂಡಿತರಿಗೆ ಕುರ್ತುಕೋಟಿಯವರ ವಿಮರ್ಶೆ ಅಚ್ಚು ಕಟ್ಟಾ ದ ಕಲಾತ್ಮ' ಕ ಬಿತ್ತರನೆಂದು 

ಅನಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವಿದ್ವಾಂಸ ಸರಿಗೆ ಇವರು ಓಕೇ "ಕೇಡಿ, ೨ ಜೋಕೆ ತೂಕಗಳಿಲ್ಲದ 

ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು. ಕೊರೆಯಾದ ಅಭ್ಯಾಸ ಅರೆ ಪಕ್ಷ ನಿಮರ್ಶೆಗಳು ಬೃಹದ್ರೂಪ ತಾಳಿವೆ 

ಯೆಂದು ತೋರುವದು | 

ಮಾತು ಮಾತನ್ನೂ ತೂಗಿ ತಿಕ್ಕಿ ತಿದ್ದಿ ಬರೆಯುವ ಡಾ. ಮುಗಳಿಯವರೂ “ಕನ್ನಡ 
ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ ಯೊಳಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದ ಸಾಹಿತ್ಯ್ಯಯುಗ ಭೇದಗಳಿಂದಾಗಿ ಉಗ್ರ ಮ್ 

ಭೇದಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾದರು. ಅಂಥಲ್ಲಿ ತುಸು ಉದ್ದಾ ಚ ವೃತ್ತಿಯ ನವ್ಯ ವಿಮರ್ಶಕ ಕುರ್ತ 

ಕೋಟಿಯವರ ಪಾಡೇನು? ನವ್ಯ ನಿಮರ್ಶೆಯ ಮಾರ್ಗ(?)ದಲ್ಲಿ ಸುಮತೀಂದ್ರ ನಾಡಿಗರ 

ಎಂ. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣಅಡಿಗ ಒಂದು ಕಾವ್ಯಾಭ್ಯಾಸ? ಬೇಂದ್ರೈಯವರ"“ನಾಕುತಂತಿ”ಯ 

ವಿಮರ್ಶೆ, ಪಿ. ಲಂಕೇಶರ “ಪ್ರಸ್ತ್ಮುತಗ, ಯು. ಅನಂತಮೂರ್ತಿಗಳ “ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು 

ಪರಿಸರ? ಧೀರ ಧೀಮಂತ ಹೆಜ್ಜೆ ಗಳು. ನವ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಡನ ಎಂ. 

ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗರು ತಮ್ಮ "ಮಣ್ಣಿನ ನ ವಾಸನೆ” ಎಂಬ ಪ್ರಬಂಧ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ 
ನೀಡಿದ್ದಾ ಗಿ5. “ಪ್ರ ಜ್ಜ ಮತ್ತು. ॥ ಪರಿಸರ? ಹಲವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಯುವ 

ಕೃತಿ.) ಅದೇ ತರಹ ಅವರ “ವಿಚಾರ ಸಥ”, “ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ? ಮತ್ತು “ಕನ್ನಡದ 

ಅಭಿಮಾನ? ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳೂ ಅತ್ಯಂತ ನಿಚಾರ ಸ್ವ ಪ್ರಚೋದಕನಾಗಿರುತ್ತ ವೆ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ 
- ಫಾಟೀಲ, ಗಿರಡ್ಡಿ ಗೋವಿಂದರಾಜರು ನವ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇ ಚತುರಶೇಖಕರು. ಈ 

ಕ್ಷೇತ್ರ ದಲ್ಲಿಯ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪ್ರಾಜ್ಞ ರು ಶಂಕರ ಮೊಖಾಶಿ ಪುಣೇಕರರು. “ಬೇಂದ್ರೆಯವರ 

ಕಾವ್ಯ ಐೂಮಾಂಸೆ? ಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಪೂರ್ಣವಾದಳೃತಿನವ್ಯ ನಿಮರ್ಶೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ 

ಮೊಖಾಶಿಯವರು "ಮಧ್ಯಸ್ಥರು”. ಇತ್ಟಳ್ದ ತೂಕದ ವಿಮರ್ಶಕರು ಎಲ್. ಎಸ್. 

ಶೇಷಗಿರಿರಾವ್. ಹ 

ನವ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ ಇನ್ನ್ನೂ ಒಂದು ಸೆರೆಗೆ ನಿಲ್ಲಜೇಕಾಗಿನೆ. ಹಳ್ಳದ ನೀಕೆಷ್ಟು, 

ಹೊಳೆಯ ಹರಹು ಎಷ್ಟು ? ಇನ್ನೂ ಖಚಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಮೂಲ್ಯಗಳೂ ಮಾನನೆಯ 

ರೀತಿಯೂ ಪ ಕ್ರಮಾಣಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮ _ ಸಮರ್ಥನೆ, ಅಕ್ರೆಮಣ, ಮೂರ್ತಿಭಂಜನ ಮತ್ತು 

ಬಿ:ಬ ನಿರ್ಮಾಣ, 88! ಮತ್ತು. 5/೩7೧6 ಇನ್ರೆಗಳ ನಡುವೆ ತೂಗಾಡುತ್ತಲೇ ಇಡೆ 
ಅದರ ಪರಿಭಾಷೆ ಪಳಗಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ವಿಮರ್ಶಕ ಒಂದೊಂದು ಪರಿಯಾಗಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು 

ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ವೈಚಾರಿಸ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾದಂತಿದೆ. ಆದರೆ ಇದೊಂದು 

0೩೪೮ 70% ೫೦೯14 ಈ ವಿಮರ್ಶಕರ ನಿರುಕುಶಮತಿಯ ನಿಚ್ಚಳ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತನ 

ಅತ್ಯಂತ ಕೌತುಕಾಸ್ಸದ?, «ಆಧುನಿಕ ಮನುಷ್ಯನು ನಿರ್ಲಜ್ಞ ನೆಕಿಸುವಷ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ 

ನಿದ್ದಾನೆ?. ಎಂದಿದ್ದರು ಬೇಂದ್ರೆಯವರು. “ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕಮನುಷ್ಯ? ಎಂಬ 

ತಮ್ಮ _ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾ ಸಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತು ನವ್ಯ ಸಾಹಿತಿಗಳಂತೆ ನವ್ಯ ವಿಮರ್ಶಕರಿಗೂ 

ಅನ್ವ ಸುರಸ! 

ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನಿಶ್ವನಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿಶೇಷ ಟ್ ಮಾಕೆ 



೭ 8 ಹಃ 
ಎಡೆ 62 "್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ತರ ವಿಚೌರ ಸಾಹಿ ಒತ್ತ 

ಯಸ್ಲಿ ಪೋಣಿಸಿದ ನಾಲ್ಕು ಉನನ್ಯಾಸ ಸಂಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಇವು 
ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಉಸ್ಲೇಖ ಹಿಂದೆಯೇ ಬಂದಿದೆ. ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರ “ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ 

ನಿರ್ಮಾಣ? ವಿಮರ್ಶೆಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಹತ್ವದ ಕಾಣಿಕೆಗಳೆದರೆ.. ವಿ. ಸೀತಾ 
ದ «ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗ? ಹಾಗೂ ರಂ. ಶ್ರೀ. ಮುಗಳಿ 

ಯ್ಸವರ “ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಮಾಗ ಗ್ದರ್ಶಕ ಸೂತ್ರಗಳು” ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ಭೋಧಕ 

ವಾದ ಉನನ್ಯಾಸಗಳಿವು. ಸಾಹಿತ್ಯಾಭ್ಯಾಸಿಯಾದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಓದಲೇಬೇಕಾದ 

ವಿಚಾರ. ವಿ.ಸೀ.ಯವರು ಒಂದು ರೀತಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು 

ಒದಗಿಸಿದರೆ, ಮುಗಳಿಯವರು ವಿಮರ್ಶೆಯ ಪೌರ್ವಾತ್ಯ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ತತ್ವಗಳ ಒಂದು 

ಸಮನ್ಹಿತ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿಪಕ್ಟ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ 

ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರೌಢಫಲಗಳು ಇವೆರಡೂ ಪುಸ್ತ ಕಗಳು. 
ದ.ರಾ. ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಕ್ರಾಂತ ದರ್ಶಕ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಉಜ್ವಲ ಉದಾಹರಣೆ 

“ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿಯ ನಾಲ್ಕು ಸಾ ರತ್ನಗಳು?, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಓಶನಕೃ ಸ್ಣ, ರತ್ನಾಕರ 
ಜಾಸ್ ಭರತ, ಕುವೆಪುರ ರಾವಣ ಮ್ ನಾಯಕ. ಪ ಗಳ ಚತ್ರ ಚಿತ ವು 

ಇಲ್ಲಿ ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಅನನ್ಯಪರತಂತ್ರವಾದ ಚಮತ್ಕಾರಿಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. 
ಇದೊಂದು ಉನ್ನತಮಟ್ಟದ ಬೌದ್ಧ ಕ ಮೇಜವಾನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಅಗ 
“ಕನ್ನ ಡ ಬ್ ಪುರೋಭನ್ಫ ದ್ಧಿ? ಅವರ ಇದುವರೆಗಿನ ನಾಟ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ 
ರಂಗಪ (ಪ ರ್ರದರ್ಶನದ ಅಪಾರ ಅನುಭವವ ಭಟ್ಟಿ ಇಳಿಸಿದ ಅರ್ಕವಾಗಿದೆ. ಟೆ 
ಜಿಜ್ಞಾ 11.8 ಗಿಯೂ ಅಭ್ಯಾಸಿಗಳನ್ನು ನಿತ್ಯ ವ್ಯಾಸಂಗಿಗಳನ್ನಾಗಿಯೂ ಮಾಡುವ 
ಮಾರ್ಜುಕ ಕಮಾಟಗಾರಿಕೆ ಆದ್ಯರದು. ಚೆ ಚರಿತ್ರೆ ಬರೆಯಲಿ «ನಗೆ'ಯ 
ಬಗೆಗೆ ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆಯಲಿ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸಮಾಜ ಧರ್ಮವನ್ನು ಗೀತೆಯ ಗಾಂಭೀರ್ಯ 
ವಾಗಿ ವಿವೇಚಿಸಿರಲಿ ಅಥವಾ ಕನ್ನ ಡೆ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಬಗೆಗೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲಿ ಶ್ರೀರಂಗರ 
ವಿಚಾರಧಾರೆಯ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆ ನ ತೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ ಬೆ ನಮ ನ್ನು ಜಯಿಸುತ್ತಿರುವಾ 
ಗಲೇ. ಜಾಣರನ್ನಾಗಿಯೂ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಂಥವೂ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಯ 
ಮಾದರಿ. ಡಾ. ಎಚ್.ಕೆ. ರಂಗನಾಥರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಕುರಿತು ಇಂಗ್ಲಿ ೯ 
ಹಿನಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಉದ್ಭ ್ಲ)ಂಥಕ್ಕೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಪೂರಕ ಪುಸ್ತಕವು. 

ದೆ. ಜವರೇಗೌಡರ «ಕುಲಪತಿಯ ಭಾಷಣಗಳು”, “ಭಾಷೆ ಸಾಹಿತ್ಯ”, 
“ಮುನ್ನುಡಿಗಳು? “ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗಮ?» ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥಗಳು ; “ನಂಜುಂಡ ಕವಿಸ, 
“ಸಡಕ್ಷರದೇವ?, “ಶ್ರೀರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಂ? ಮುಂತಾದ ಹಿಂದಿನ ಇಂದಿನ ಕವಿ-ಕೃತಿ 
ಗಳ ಪರಿಚಾಯಕ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಅವರ ಪೂರ್ಣದ್ದಃ ೈಸ್ಟ್ರಿ ಹಾಗೂ ಗುಣ ಪಕ್ಷನಾತಿಯಾದ 
ಸಹಾನುಭೂತಿಯುಕ್ತ ಸಮಾಜೋಚನೆಗೆ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿನೆ. 

ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾ.ಮಾ. ನಾಯಕರ “ಸಂಕೀರ್ಣಗ, ಸಮೀಾಕ್ಷೆ“ಜಿಳೆಯುತ್ತಿರುವ 
ಕಾದಂಬರಿ? ಮತ್ತು ಕನ್ನ, ಡದಲ್ಲಿ ವಿಮರ್ಶೆ? ಇಂಥ ಕ ಕೈತಿಗಳು ತುಂಬ ವಿಚಾರ ಪೌಘ್ಲತ 

ಡಿ 
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” ವಾದ ಗ್ರಂಥಗಳು. ಸತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಿಯವಾಗಿ ಹೇಳುವ ಶೈಲಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಪ್ರಭು 
ಶಂಕರರ “ಕನ್ನಡ ಭಾವಗೀತೆ”, ಎಸ್. ಅನಂತನಾರಾಯಣರಕ “ಹೊಸ ಗನ್ನಡ ಕ್ರವಿತೆ? 

(ಇಂಗ್ಲೀಷ ಪ್ರಬಂಧ) ಇವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. “ಸುಸ್ಭೃತ ದಶರೂಪಕ?ವನ್ನು 

` ಸುಗಮ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ರಸಿಳೆ ವಿದ್ವಾನ್ ಕೆ.ನಿ. ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ರು "ರಾಜಕೀಯದ 

ಮಧ್ಯೆ ಬಿಡುವು” ಎಂಬ ಡಾ|| ರಾಮಮನೋಹರ ಲೋಹಿಯಾರ ವೈಚಾರಿಕ ಪ್ರಬಂಧೆ 

ಗಳನ್ನು ಅನುವಾದಿಸಿ ಸ್ತುತ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಂ. 

ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗರೂ ಪ್ರಭಾವಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಸಿದ ಇನ್ನೊಂದು ಲೋಹಿಯಾ 

ಗ್ರಂಥ “ಇತಿಹಾಸ ಚಕ್ರವನ್ನು ಉಸ್ಲೇಖಿಸಲೇ ಬೇಕು. ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕನಿಗೆ ಇನೆರಡು 

ಗ್ರಂಥಗಳು ಹೊಸದೊಂದು ಕ್ಲಿತಿಜವನ್ನು ತೆರೆದು ಕೊಟ್ಟವು. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ವಿದ್ವಾಂಸರಲ್ಲಿ 

ಚಲಚಿತ್ರ ತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಕಠೆಯಬಗೆಗೆ ಆಳವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದವರು ಸುಬ್ಬಣ್ಣರೇ 

ಅನ್ನಬಹುದು. ಆ ನಿಸಯವಾಗಿಯೂ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧ ಉತ್ತ ಮವಾಗಿದ್ದು ತ್ಯ 

ವಿಸಯದನ್ಲಿ ಕೆ. ವಿ. ಸುಬ್ಬಣ್ಣನವರು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲೇಖನವನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಜ್ಞಾ ನ 

ಭಂಡಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದೆಂದು ಆತುರದ ಅಪೇಕ್ಷೆ. 

ಬಿ.ಎಚ್. ಶ್ರೀಧರರ “ಹೊಸಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕಿಲಿ? ಈ ವಿಷಯದ ಇದೊಂದೇಕೃತಿ. 

ಎಸ್.ವಿ. ರಂಗಣ್ಣ “ಶೈಲಿಯ ಬಗೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ಬರೆದರೂ ಈ 

ವಿಷಯದ ಒಳನೋಟ ಕೊಡೆಲು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಸಾನ್ಪಯ ವಿಮರ್ಶೆಯ 

ಮಾದರಿ. ಇದಕ್ಕೂ ಜೆನ್ನಾದ ಮಾದರಿ ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಕಾವ್ಯ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿ 

ಕೊಡುವ ಅವರ ಪುಸ್ತಕ ತುಂಬ ಸ್ಥೂ ರಸ್ಯವಾಗಿದೆ. ವಿಮರ್ಶಾತತ್ಟ..ತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಯಾವ 

ನೊಬ್ಬ ಕವಿಯ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಗುರಿಮಾಡಿ ಸಾಶಲ್ಯವಾಗಿ ಅವನ ಬೆಕೆಯನ್ನು ಅಳೆಯು 

ವದು ಸಾನ್ವಯ ವಿಮರ್ಶೆಯ ರೀತಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಮರ್ಶಾ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷ 

ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವದು. ಇಂಥ ಗಣ್ಣು ಕೃತಿಗಳೆಂದರೆ, ಡಾ. ಆರ್. ಸಿ. 

ಹಿರೇಮಠರ “ಮಹಾಕವಿ ರಾಘವಾಂಕ, ಡಾ. ರಂ. ಶ್ರೀ. ಮುಗಳಿಯವರ “ರನ್ನನ 

ಕೃತಿರತ್ಸ? ಮತ್ತು. "ಆಂಡೆಯ್ಯ?, ಶ್ರೀಕಟ್ಟ ಶೇಷಾಚಾರ್ಯರ “ಕವಿ ಕನಕದಾಸ? 

ಡಾ| ಕೆ.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಅವರ “ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ದಾಸರು?, ಶ್ರೀ ಎ.ರ೯. ಮೂರ್ತಿ 

ರಾವರ “ಶೇಕ್ಸ-_ನಿಯರ”, ಎ.ಆರ್". ಕೃಷ್ಣಶಾಸ್ತಿ ಗಳೆ “ಬಂಕಿಮಚಂದ್ರ ಚಟರ್ಜಿ”, 

ದೇ. ಜನರೇಗೌಡರ “ನಂಜುಂಡ ಕವಿ” ಮತ್ತು “ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಂ? ಹಾಗೆಯೇ 

ಶಂ.ಬಾ. ಜೋಶಿಯವರ “ಕರ್ಣನ ಮೂರು ಚಿಕ್ರೆಗಳು.? 

ಕನಿವರ್ಮ ಜೀಂದ್ರೆಯನರ ಕುರಿತು ಶ್ರೀಧರರ ಹೊರತಾಗಿ ಕೆ.ಡಿ. ಕುರ್ತಕೋಟಿ 

ಮಿರ್ಜಿ ಅಣ್ಣಾ ರಾಯೆ, ಎಚ್. ಜಿ. ಜೋಶಿ, ಸಿಂಸಿಲಿಂಗಣ್ಣ ಕಾವ್ಯ ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ , 

ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಬಗೆಗೆ ಕೊ. ಚನ್ನಬಸಸ್ಪ, 

ದೆ ಜವಗೇಗೌಡರೂ ವಿ. ಸೀಯವರ ಕುರಿತು ಹಾ. ಮಾ. ನಾಯಕರೂ ಕಾರಂತರ 

ಕುರಿಶುನಿ. ಸೀ ಅವರೂ ಕೆ.ಕೆ. ಹೆಬ್ಬಾರರ ಬಗೆಗೆ ಕಾರಂತರೂ ಪ್ರಸ್ತಕ ಗಳನ್ನು ಬರೆದಿ 



(ಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ತರ ವಿಜಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ 

ದ್ದಾರೆ. ಇದೂ ಅಲ್ಲನೆ ವ್ಯಾಸಂಗ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಪ್ರಚರೋಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಪ 

ರನ್ನ ನಯಸೇನ, ನಾಗಚಂದ್ರ, ಹರಿಹರ, ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸ, ಸರ್ವಜ್ಞ » ಲಕ್ಷಿ ಓಶೆ 

ಮುಂತಾದಹಿರಿಯ ಕವಿಗಳ ವಿಷಯ ಕಿರಿಯ ಹೊತ್ತಿಗೆಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಇವು 

ಸ್ಕೂಲ ರೂಪರೇಖೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಲ್ಲವೇ ಹೊರತು ಕವಿ_ಕೃತಿಗಳ ಅಂತರಾಳವನ್ನು 

ಬಿತ್ತರಿಸುವ ಬ _ಹತ್ತಾರ್ಯವನ್ನು ಇವು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅಂಥ ಉದ್ವೇಶವೂ ಇವುಗಳದಲ್ಲ. 

ಕನ್ನಡಿಗರು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೂಲ್ಯಮಾಪನೆಯ 

ಬಗೆಗೆ ಸಾರವತ್ತಾದ ಸಾರಸ್ವತವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಾ ಗೋಕಾಕರ: ಉಲ್ಲೇಖ 
ಹಿಂದೆಯೇ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಡಾ. ಎಚ್. ಕೆ. ರಂಗನಾಥರದು. ಡಾ. ರಂ ಶ್ರೀ. 

ಮುಗಳಿಯವರು""10111೩86 ೦೫ 808/11೩1 ೮0110170 11 70181101 10 170618, 

ಎಂಬ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಡಾ. ಆಮೂರರು ೮೦೫೦6) ಯ ಕುರಿತು ಡಾ. 

ಮೊಖಾಶಿ(ಪುಣೇಕರ) ಅವರು ೫.8. 17085 ನ ಬಗೆಗೂ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಹಸಿದ್ದಾರೆ. 

(ಡಾ. ಆರ್.ಆರ್. ದಿವಾಕರರ 4ಮಹಾಯೋಗಿ? ಮತ್ತು “ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ” ಬರೆದದ್ದು 

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಪೂರ್ವಕಾಲದಕ್ಲಿರಬೇಕು). 

ಪ್ರಸಂಗಾನುಸಾರವಾಗಿ ಕನಿ ಕಾವ್ಯಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಬರೆದ ಪ್ರಬಂಧಗಳ ಸಂಕಲ 

ನಗಳೂ ಪ್ರಕಟವಾದದ್ದುಂಟು, ಚೆನ್ನವೀರ ಕಣನಿಯವರ *ಸಾಹಿತ್ಯ ಚಿಂತನ, 

ಕಾವ್ಯಾನುಸಂಧಾನ? ;, ಡಾ. ಎಲ್.ಆರ್. ಹೆಗಡೆಯವರ “ಕಾವ್ಯವ್ಯಾಸಂಗ?, 

ಧಾರವಾಡೆಕರರ “ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ? ; ಆರ್. ಸಿ. ಹಿರೇಮಠೆರೆ “ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃಸ್ಟಿ? 

ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಾಳವಾಡರ “ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮಾಶೋಚನೆ?, “ಕಾವ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವನ 

ಚಿತ್ರಣ? ಮತ್ತು «ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿಸ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃ ತಿ ದರ್ಶನ? ; ತಿ.ನಂ. ಶ್ರೀ 

ಅವರ “ಕಾವ್ಯು ಸಮೀಕ್ಸೆ?, “ಸಮಾಲೋಕನ? ; ಶಿವರುದ್ರಸ್ಪನವರ “ಪರಿಶೀಲನ? 
ಮುಂತಾದವು. 

ಸೌಂದರ್ಯ ತತ್ವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಎಸ್.ಎಲ್. ಭ್ಲೈರಪ್ಪನವರ “ಸತ್ಯ ಮತ್ತು 

ಸೌಂದರ್ಯ” ಹಾಗೂ ಜಿ.ಎಸ್. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನವರ “ಸೌಂದರ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ? ಗಮ 
ನಾರ್ಹ ಕೃತಿಗಳು. ಶುದ್ಧ ಸೌಂದರ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಹಾಂಸರ 

ಕುತೂಹಲ ಅದೇಕೋ ಕಡಿಮೆಯೇ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದಕೆ ಯಾವ ತತ್ವ ವಿಚಾರದ 
ಬಗೆಗೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ವಿಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ವ್ಯಾಸಂಗಿಗಳಿಗಿಂತ ಪ್ರಯೋಜನವಾದಿಗಳೇಹೆಚ್ಚು. 
ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ತಮ್ಮ ನಿತ್ಯಪಾಠದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಆನುಷಂಗಿಕವಾಗಿ ಅವೇ 
ಪ್ರಮೇಯಗಳನ್ನು ತುಸು ಹಿಗ್ಗಿಸಿ ಉಬ್ಬಿಸಿ “ವ್ಯಾಸಂಗ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ 
ವೈಚಾರಿಕ-ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರೇಟನ ತಪಸ್ಸಿನ 
ಫಲವಾಗಿ ಬರೆದದ್ದಾಗಿದೆ. ವಿ.ಕೃ. ಗೋಕಾಕರು ಅಂದಂತೆ : “ನಮ್ಮ ಪಿ.ಎರ್ಚ.ಡಿ.ಗಳು 
ಸುತ್ತಣಜೀವನವನ್ನು ಶ್ರೀಮುತವಾಗಿಸುವದಕ್ಕಿಂತ ಓರ್ವವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿದ್ಯಾಮಹತ್ವವನ್ನು 
ಹೆಚ್ಚಿ ಸುವದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧನೆಗಳಾಗಿವೆ.» ವ 
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ಇಲ್ಲಿ ಡಾ. ಎಲ್.ಆರ್. ಹೆಗಡೆಯವರ “ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು? ಎಂಬ ಕಿರಿ 
ಹೊತಿ ತ್ರಿಗೆ:ಯನ್ನು ಗಮಸಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮನೋಜಾಡ್ಯವನ್ನು ರೂಢಿ ಮೌ ಇಢ್ಯವನ್ನೂ 
ಹೋಗಲಾಡಿಸ ಸರಕ್ಕ ಇಂಥ ನಿಷಯದ ಮೇರೆ ವಿದಾರಕವಾದ ಬೆಳಕು ಜೆಲ್ಲುವ ಕೃತಿಗಳು 
ವಿವಿಧ ನಿಬ್ಬಿನಿಂದ ನೋಟದಿಂದ ಬರಬೇಕು. ಅದಕಿ ಸ ಸದ್ಯ ಬಂದದ್ದು ಇಚ್ಕತ ನು ಕಿರಿ 
ಹೊತ್ತಿಗೆಯೇ_ಕೇವಲ ಕೌತುಕದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿ. ಅದೇ ರೀತಿಗೌರೀಶ ಕಾಯ್ಫಿಣಿಯವರ 
ಇನ್ನೊ, ಂದು ಕಿರಿ ಹೊತ್ತಿಗೆ “ನಿಚಾರವಾದ?. ಅದೊಂದು ಆ ವಿಷಯದ ಬಗೆಗೆ: ಪ್ರಾಸ್ತಾ 
ವಿಕವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಪುಸ್ತಕವೇ ಈವರೆಗೆ ತಲು ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡಿತೇ 
ಹೊರತು ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ಬಗೆಗೆ, ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಸ್ವರೂಸದ ಬೆಗ್ಗೆ ತರ್ಕದ ಪ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ 
ಪನೆಯ ಬಗೆಗೆ.” ನಾಸ್ತಿ ಕತೆ ಅಜ್ಜೆ ಯ ವಾದಗ ತ್ರೆ ಚಿಕಿತ್ಸ ಯ ಕುರಿತು ಈವರೆಗೂ ಒಂದು 
ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಗ್ರಂಥವ್ರೆ ಬಕೆದದ್ದಿ ಲ್ಲ! ಶೆ 

ಪಾಶ್ಚಾ ತ್ಯರಲ್ಲಿ ವೈಚಾರಿಕತೆಗೆ ಹೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚಾಲನೆ ದೊರೆತದ್ದು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಿ 
ಗಳಿಂದ. ನಮ್ಮ ಸಹಸಂಪಾದಕರೂ `ಸ ುಪಾದಕರೂ ನಿಪುಲರಾನಿದ್ದಾರೆಯೇ 

ಹೊರತು ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಮಾರ್ಮಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಮೀಮಾಂಸಕರೂ ಪ್ರಸಂಚದ 

ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಹಿಂದಿನ ಪತ್ರಿಕಾತಜೆ ಬರಹಗಳ ಒಳಗಿನ ಪ್ರಚಲಿತ ಐತಿಹ್ಯದ ಇತ್ಯರ್ಥ 
ವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಅಧಿಕಾರವಾಣಿಯ ಪತ್ರಿಕಾರೇಖಕರು ತೀರ ಶಡಿನೆ, 

ಅಧಿಕಾರವುಳ್ಳವರಿಗೆ ವಾಣಿ ಇಲ್ಲ. ವಾಣಿಖಳ್ಳವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ. ಅಗ್ಗದ 

ಬೇಕೆ. ಕಳಪೆಯ ಸುದ್ದಿ, ಕಟ್ಟಿ ಪುರಾಣದ ರೀತಿಯ ಚರ್ಚೆ, ದೂಷಕ. ವಿದೂಷಕ. 

ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಓಸ್ಫಣಿ_ ಇವಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿ.ಓಿ.ಐ. ವರದಿಗಳನ್ನೇ ಭಾಷೆ ಬದಲಿಸಿ ಅಗ್ರಲೇಖ 

ಗಳನ್ನೂ! ಗಿತುಂ ಚ ಪತ್ರಿಕಾ ಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಇದೇ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿ ತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಜಾಯ 

ಸನಾ ಇದಕ್ಕೆ 'ಹೊತೆಸಾರು 9) ಕೌನೆಯಿದು. 9) 

ಮತೀಯ ವಾಜ್ಮಯದತ್ತ 

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಯು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಮತೀಯ ವಾಜ್ಮಯದತ್ತ ಒಲಿ 

ಯುತ್ತದೆ... ಮಧ್ಯಯುಗದ ವೈಚಾರಿಕ ಮಾಧ್ಯಮವೆ. ಮತಧರ್ಮ. ಆ ಕಾಲದ 

ಗಣ್ಯು ಗ್ರಂಥಗಳೆಲ್ಲ ಮತ. ಪಂಥಗಳ ಧಾರ್ಮಿಕ. ವಾಜ್ಮಯಕ್ಕೆ ಸಂತಕವನಿಗಳ 

ಅನುಭಾವಿಗಳ ಶರಣರ ದಾಸರ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅನುಭವ ಅನುಸಂಧಾನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧೆ 

` ಪಟ್ಟನೇ ಆಗುತ್ತವೆ. (ಅಂದರೆ ಇತರ ಗಜ ತುರಗ ಹಸ್ತಸಾಮುದ್ರಿಕಾದಿ*ಶಾಸ್ತ್ರ)?ಗಳನ್ನು 
ಬಿಟ ಸ್ಚಿರ) ಅಂಥ ಗ್ರಂಥಗಳ ಸಂಕಲನ ಸಂಪಾದನಗಳೊಂದಿಗೆ, ಅವುಗಳ ಕವಿ. ಕಾವ್ಯ_ಕಾಲ 

ನಿರ್ಣಯಗಳ ಹಾಗೂ ಓೀಕೆ ಓಸ್ಪಣಿಗಳ, ಪ್ರಾಸಂಗಿಕ ಉಪಸತ್ತಿ ವಿವರಣೆಗಳ, 

ಫಾಠಾಂತರದ ಏಕವಾಕ್ಯತೆ ಇತ್ಯರ್ಥ ಶುದ್ಧ ಪಾಠ, ಪ್ರಕ್ಷೇಪ-ಆಕ್ಸೇಪಗಳೇ ಮುಂತಾದ 

ಆನುಷಂಗಿಕ ಸ್ರ ಪ್ರಮೇಯಗಳ ಅವಾಂತರ ಸಡಾಂತ ವಿಷಯಗಳು ಅನೇಕಾನೇಕ 

ವಾಗಿ ತರೆಯೋರುತ್ತವೆ, ಅವುಗಳ ಬಗೆಗೆ ವಾದ-ವಿವಾದಗಳ ಚರ್ಚೆ. ಚರ್ವಣಗಳು 
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ಬೆಳೆದು ಅದೊಂದು ಪ್ರಚುಡ ಜ್ಞಾ ನಕಾಂಡೆವೇ ಆಗಿ ಸ “ಗ್ರಂಥ ಸಂಪಾದನೆ? 

ಡಿ.ಎಲ್.ಎನ್. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ತ್ರದಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣಾರ್ಹ ಕೃತಿ. ಮತೀಯ, ಮಠೀಯ 

ಕರ್ಮಠೀಯ ವಾಜ್ಯ'! ಮು ಟೆ ನಕಾಫ ಒಲಿಯುತ್ತದೆ. 

ಇವೆಲ್ಲದರ ಗ್ರಂಥೆ ಸುಸ್ಕರಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ದನ್ವಯ ಪರಿಷ್ಠ್ರರಣವ್ರ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗು 

ತ್ತದೆ. ಸ್ಥಾ ತತ್ತ ಸಸಸ್ಯತಿಕ ಪುನ ರುಜ್ಜೀವನವೂ ಒದಗಿ ಬಂದು ಸಾಂಪ್ರ 

ಧಾಯಿಕ ಸಮಾಜಗಳ ಅಸ್ಮಿತೆಯು ಜಾಗೃತವಾಗಿ ಆತ್ಮಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಆತ್ಮ 

ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನೂ ಕೈಗೊಳ್ಳತ್ತ ತ್ತದೆ... ಸಂಸ್ಕೃತಿ ರಕ್ಷಣೆಯ ಸಂಗೋಪನೆಯ ಶುದ್ಧ 

ಬುದ್ಧಿಯ ಕಾರ್ಯ ಬೇರೆ. ಸ್ವಜಾತಿ ಸ್ವಜನ ಪಕ್ಷರಾತಔ ಆಭಿನಿನೇಶದ ಆಗ್ರ ಹದ 

ಬುದ್ಧಿ ಬೇರೆ. 

ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೋಮುವಾರು ನಿಯಶಕಾಲಿಕದ ಸಂಪಾದಕರೊಬ್ಬರು 

ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು : ಚಂದ್ರಗುನ್ತ ಮೌರ್ಯನ : ಕುರಿತು ಒಂದು ಲೇಖವನ್ನ್ನು 

ಉಷಾ ನಾನು ಒನ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಮಾತು ಮುಂದುವರಿಸಿ 

ತ “ನಿಮ್ಮ ಲೇಖದಲ್ಲಿ ಚುದ್ರಗುಸ್ತನ್ನು............. ಜಾತಿಯವನೆಂದು ಸಿದ್ಧಮಾಡಿ 

ಭಟ ಗತ | ನಾನು .. ಡಿಜೆ ಸ ಧೂರ್ತ ಉಸೆ ಸೀಶವನ್ನು ಹೀಗೆ ಕಣ್ಣ 

ಪಟ್ಟಿಯ ಕುದುರೆಯಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬಣ್ಣದ ಕನ್ನ ಕೆ ತೊಟ್ಟು ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಂಚವನ್ನೂ 

ಸುಸೃತಿಕ್ಷೆ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನೂ ಸುತ್ಮಾಡಿ ಹ! ತಾರಮಾಡುವದು ನಿಮರ್ಶೆಯೂ ಅಲ್ಲ 

ಸಂತೆಪೀಧನೆಯೂ ಅಲ್ಲ, ಇದು ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಚಾರ ಪ್ರಣಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಮತೀಯ ಪಂಥಕ್ಕೆ 

ಸತ್ಯವನ್ನು ಮಣಿಸಿ ದುಡಿಸಿಕೊಳ್ಳು ತ ದುಷ್ಪ _ರ್ಮಯೋಗ. 

ಆದರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಮಾಣಭೂತ ಗ್ರಂಥ ಪರಿಶೋಧನೆಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ 

ಈ ಮುಂದೆ ಸ ಮಹನೀಯರು ಎರ ಷಂ ವಾಜ್ಮಯ ತಸಸ್ಸನ್ನ್ನು 
ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವಶ್ರೀ ಶಿ.ಶಿ. ಬಸವನಾಳ, ಎಸ್.ಸಿ. ನಂದೀಮಶೈ, ತಿನಂಶ್ರೀ, ಡಿ.ಎಲ್. 
ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯ, ಎಸ್.ಎಸ್. ಕಹ ಬ ಬ.ಎಸ್. ಮೆಕಣ ಇಯ್ಯು, ಆರ್, 
ಸಿ. ಹಿರೇಮಠ್ಕ ದೇ. ಜವರೇಗೌಡ, ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಾಳವಾಡ, ಎನ್. ಬಸವಾರಾಧ್ಯ, 
ಎಮ್. ಎಸ್. ಸಂಕಾಪುರ, ಎಚ್. ಳೆ ಎಲ. ಬಸವರಾಜು, ಡಾ. ತಿಪ್ಪೇ 
ರುದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಮುಂತಾದವರು. 

ಇವರಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು ಲೇಖತರ ಕಾರ್ಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕವಿಯ ಕೃತಿಗಳ ಏಕಾಂತಿಕ 
ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುವದಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತಿ.ನಂ. ಶ್ರೀ ಅ ವರ “ನಂಬಿಯಣ್ಣ ನ 
ರಗಳೆ, ಆರ್.ಸಿ. ಹಿರೇಮಠರ «ಚೆನ್ನ ಬಸವಣ್ಣ ನವರ ವಚನಗಳು”, ಡಿ.ಎಲ್. ಎನ್ ರ 
“ವಡ್ಡಾರಾಧನೆ, ದೇ. ಜ. ಗೌ. ಬವ "ರವಿದರ್ಶನ? ಭೂ ಸನೂರಮಠರ “ನಿಜಗುಣ : 
ತಿವಯೋಗಿ? ಕ್ಯ ಕುರಿತ ಗ್ರಂಥಗಳು. ಸ 1 “ಶೂನ್ಯಸಂಪಾದನೆ 
ಮತ್ತು “ರರಣರ ಅನುಭಾವ ಸಾಹಿತ್ಯ? ಕ್ಡ ಕೃತಿಗಳು, ಗಮನಥೀಯವಾಗಿನವೆ. . ಈ ಬಗೆಯ 
ಸಂಸ್ಕರ ರಣ ಸಂಪಾದನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಈವರೆಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ 
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ಕನ್ನಡ ಮಾರ್ಗೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯಮಾತೆಯ ಹನ್ನೆರಡು ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಡಾ. ಆರ್.ಸಿ. 
ಹಿರೇಮಠರು ಸಂಪಾದಿಸಿದವೆಗಳೇ ಮೂರು ಮತ್ತು ಎಂ.ಎಸ್. ಸಂಕಾಪುರರೊಂದಿಗೆ 
ಅವರು ಸಹಕರಿಸಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದನ್ರ ಐದು ಗ ಗ್ರಂಥಗಳಾಗಿವೆ. ಮಹಾಕವಿ ಷಡಕ್ಷರದೇವನ 
ಕುರಿತು ಬಿ. ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಶಾಸ್ತಿ ಗಳು ಬರೆದ ಗ್ರಂಥವು ಈ “ಕೀರ್ತನ ಕೇಸರಿ? ಬರೇ 
ಕೀರ್ತನಕ್ಕೇ ಸರಿ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಎಂಬುದನ್ನುತೋರಿಸುತ್ತದೆ. 
ಈ ನಿದ್ಯಾನೀಶೆದ “ಇತರ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ಮಾತೆಯ 43 ಕನ್ನಡ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ವೀರಕ್ಕಿವ 
ವಚನ ಶಾಸ್ತ್ರ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಕುರಿತು ಆಂ ಸಿ. ಹಿರೇಮಠರ ( 14 ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಸಕ್ಸಿಸಿ 

ದ್ದಾರೆ. ಸ ಜಕಸಿತ್ಯದ ಸರಿಶೋಧನೆ ನ! ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣ 
ದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಪ್ರಾ ಜ್ಞ ತ | | ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಭ್ಲಿಸಿರಲಾರನು |. ಇದೆ? 

ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 4«ನೀರಶ್ರೆ ಕೃವ್ಸಾ ತ್ಯ ಮತು ಸಂಸ್ಕೃ ಎತೆೆಯ ನಿಷಯ ತಕ ಬರೆದ 

ಗ್ರಂಥವೂ ವೈಚಾರಿಕತೆಗೆ ಹ ಬ ತುಮತಹದಾಿದೆ! 

ಹಾಗೆಯೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ನಡುವೆ ಸೇತುನೆಕಟ್ಟುವ ಸಮಗ್ರ ದರ್ಶನದ 

ಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹಾವನೂರರ “ಕನ್ನಡೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲ ಕೆ.ಡಿ. ಕುರ್ತಕೋಟಿ 

ಯವರ "ಯುಗಧರ್ಮ ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶಕ! ಗೋಕಾಕರ “ಜೀವನ ಪಾಠಗಳು” 

ಮತ್ತು «ಇ9ಿಲುನಿನ ರಿಲುವ್ರೆ'', ಮಾಳವಾಡಕ «ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ 

ದರ್ಶನ”, ಸದಾನಂದ ನಾಯಕರ *"ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಬುತೋಧಿ ಸರೋಜಿನಿ 

ಮಹಿಷಿಯವರ *"ಕರ್ನಾಟಕದ ಕವಿಯಿತ್ರಿಯರು'', ' ಏ.ಆರ್. ಕೃಷ್ಣ ತ್ಸ್ಪಶಾಸಿ ಸ್ಮ್ಪ್ರಿಗಳ 

“ಭಾಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಲೇಖನಗಳು'' ಮತ್ತು ಅನಕ್ಚ ಅವರ ನಾಜಿ ಸಿ ಮತ್ತು 

ಜೀವನ'', «ಸಜೀವ ಸಾಹಿತ್ಯ'' ಮತ್ತು (ಸಾರ್ಥಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಸ 

ಕತೆಯ ಪೋಷಣೆಗೆ ತುಂಬ ಪ ಚ ಸಕಾರಿಯಾಗಿರುತ. ವೆ. ಶುದ್ಧಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆಯ 

ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಸ್.ಎಲ್. 'ೈರಪ್ಪ ನವರ “ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರ ಸ್ತತ” ಈ ವಿಷಯದ 

ಇದೊಂದೇ ಪುಸ್ತಕವೆನ್ನ ಬಹುದು. «ದರ್ಶನ'' ಮಾದರಿಯ ಪು ಕಗಳಲ್ಲಿ ಚಕ ಶ್ರೀ. 

ಮುಗಳಿಯವರ “ಸಾಹಿತ್ಯೋಪಾಸನೆ'', *ತವನಿಧಿ'', ಚ ಅವರ *“ದ್ರೌಪಧಿಯ 
ಸಿರಿಮುಿಡಿ?', ದೇ.ಜ.ಗೌ. ಅವರ “ಸಾಹಿತ್ಯಮಾರ್ಗ''ಗಳನ್ನೂ ಸೇಂಸಜೀಕುಗ 

"ರನಿಶೇಣರ ರಾಮಾಯಣ'ವನ್ನೂ *ಮಹಾಪ ಕಿರಾಣಸಾರ”ವನ್ನೂ ಸಂಪಾದಿಸಿದ 

ಮಿರ್ಜಿ ಅಣ್ಣಾರಾಯರು ನಮಗೆ ಜ್ಞಿ ಧರ್ಮದ ಸರಿಚಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಮಾಡಿ 

ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಹಗಲುಗನಸುಗಳಲ್ಲಿ ಅರೆಯುವಷ್ಟೇ ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ 
ಗಂಭೀರ ಲೇಖನಕ್ಕೆ ಹೊರಳಿ ಎ.ಎ೯. ಮೂರ್ತಿರಾಯರು ನಮಗೆ “ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಕಾ ನ 

ಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯ''ದ ಸ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿ ದ್ದಾ ರೆ. ಇಂದಿಗೆ ಇಸ ಪ್ಪತ್ತೆ ದು ವರ್ಷಗಳ: 

ಹಿಂದೆ ಅಂದಿನ ಮೈ ಸೂರ ಕ ಡ್ಬೆ ರಕ್ಚ ರರಿದ್ದ್ದಾ ಗ ಅವರ 116 ಕೇಳಿದ 

ಗ್ಯಾಲ್ಸ ವರ್ದಿಯ ತ್ರೇನಿ' ನಾಟಕದ ಈ ಗಟಟ ಮೂರ್ತಿರಾಯರು ಆಂಗ್ಲೆ 

ಏಕಾಂಕ ನಾಟ್ಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಏಕೆ ರಸಸರಿಚಯಾತ್ಮ ಕವಾಗಿ ಸೂರೆ ಮಾಡಿ 

ಕೊಡಬಾರದು ?.ಎಂಬ ಪ ಪ್ರಶ್ನ ಯನ್ನು ಸ್ತ ಗತವಾಗಿಯೇ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳು ತ್ತ್ವ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. 
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ಅ.ಕ. ಕೃಷ್ಣಭಟ್ಟರ ""ಕೌಟಲ್ಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ )'' ಅನುವಾದ, ತ.ಸು. ಶಾಮ 

ರಾಯರ ಆಪ್ಪ ಡೆ 'ಸಾಟಕ'ದ ವಿಮರ್ಶೆ, ಡಾ. ಹಂ. ಪ. ನಾಗರಾಜಯ್ಯನವರ 

«ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನ'', ಓ.ನಿ. ನೆಂಕಟರಮಣಯ್ಯನವರ “ಕನ್ನಡ ಸಡೆನುಡಿಗಳ 

ಕೋಶ'', ಡಿ.ಎಲ್. ಚಾಲ್ ಅವರ «ಕನ್ನಡೆ ಗ್ರಂಥ. ಸಂಪಾದನೆ”, ಪು.ತಿ. 

ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯರ ""ಕಾವ್ಯು ಕುತೂಹಲ', ಗಳನ ಮೂರ್ತಿಗಳ ""ಸಂಶೋಧನ 

ತರಂಗ” ಎನ್. ಕೆ. ಕುಲಕರ್ಣಿಯವರು ಈಚೆಗೆ ಕೈಗೊಂಡ “ಕುಮಾರವ್ಯಾಸಗಿನ ಬಗೆಗಿನ 

ಪುಸ್ತಕಮಾಲೆ ಮುಂತಾದವು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವೈ ತಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು. 

ಇಂತಹದೇ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಸ್.ಎಸ್. ಒಡೆಯರ್ ಅವರು... “ರವೀಂದ್ರ 

ನಾಥಠಾಕೂರ'' ಹಾಗೂ "“ಜೀವನ ಹುತ್ತ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸರೋಜಿನಿನಾಯಿಡೂ 

ಇವರ ಕವಿಶ್ಚಸತ್ವಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯ... ಪ್ರಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ತುಂಬುವಂತೆ 

ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರೋಜಿನಿಸೇವಿಯ ವಿಷಯ ಕನ್ನದ ರಸಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಹೇಳುವ ಯತ್ನ 

ಇದೇ ಮೊದಲೇನೋ. 

ಮತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮಾತೆತ್ತಿದಾಗ ಜಿ.ಪಿ. ರಾಜರತ್ನಂ ಅವರನ್ನು ಮರೆಯು 

ನಂತಿಲ್ಲ. ಅವರು ಜೈನ ಹಾಗೂ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಸತ್ವ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಬಹುಮುಖವಾಗಿ 

ನಮ್ಮ ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೋಧಕನೆಂ ಯನ್ನು ಹಡುಸ[ು? ಕೂಡಿಯೇಸಾಧಿಸಿದ್ದಾಕೆ. 

ಒಂದುತೆಗೆ ನ ಪಂಪ ಕ್ಲೈಲಾಸಂ 0 ತೆನ್ಬಾಲಿ ರಾಮಕ್ಗೆ ಸ್ಲರ ರಸನ ಪ್ಲ: ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತ 

ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಬುದ್ಧ, ಅಕೋಕ, ಹರ್ಷ, ಪುಡಾವಗಳಿ ಏಕಲವ್ಯ, ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ದ 

ಚರಿಕ್ರೆಗಳನ್ನೂ ಚಿತ್ರಮಯ ವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚೀನಾದೇಶದ ಗಾಂಧಿ: ಭಾಸನೆ 

ಭಾರತಗಳ ಬಗೆಗೆ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆಯೇ "*ಸಂಪಭಾರತ ಪಾಠೆ'',. “ರನ್ನ ನ ರಸಘಟ್ಟಿ'', 

"ಧರ್ಮಸಾಹಿತ್ಯದೃಸ್ಟಿ', '"ಮಿಲಿಂದ ಪ್ರಶ್ನಿ', “ಪಾಲಿಸ ಜ್ಜ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ? “ಬುದ್ಧ 

ವಚನ ಪರಿಚಯ'' ಮೂರು ಪಾಲೀ ಸೂತ್ರಗಳು? ಇತ್ಯಾದಿ ಬೌದ್ಧೆ ವಾಜ್ಮ ಯದ 

ಭಂಡಾರದ ಬೀಗಮುದ್ರೆಯನ್ನೇ ಒಡೆದು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾಕೆ. ಶಿಶುಸಾಹಿತ್ಯ 
ಕೈಂತೂ ಅಪಾರ ಉಸಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾಕೆ. 

ಆದರೆ ರಾಜರತ್ನಂ ಅವರ ರತ್ನ ರಾಜಕೃತಿ ಇನ್ನೂ ಬರಬೇಕು. (?) ಈ ಮಾತು 
ಬರೆದದ್ದು ಶ್ರೀ ರಾಜರತ್ನಂ ದಿವಂಗತರಾಗುವದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹಿಂದೆ. ಲೇಖಕ ಬೌದ್ಧಧರ್ಮ 
ಸನಾತನ ವ್ಲೈದಿಕ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣಿಸಿಹೋಗಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವಾಯಿತು. ತನ್ನ 
ಮೂಲದ ಭೂಮಿಯಕ್ಸಿ ಯೇ. *ಭೂಮಿಗತ'ವಾಯಿತು. ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಂಥೆ 
ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾದ ಧರ್ಮ ಲೋಪವಾದದ್ದು ಹೇಗೆ ? ಹಿಂದೂಧರ್ಮ ದೇವತಾ 
ಪ್ರಪಂಚಗಳಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧರ ಸ ಸಡಿನೆಳಲು ಎಷ್ಟು ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ... ಈ ಕುಂತು 

ಹಾಗೆಯೇ ಆಧುನಿಶ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಗೀತೆ ಉಸಿಷತ್ತು ಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿ “ಧರ್ಮಪದ"'ತ್ರೆ 
ಕಲಿಸಬಹುದಾದ ಪಾಠದ ಬಗೆಗೆ ನಮಗೆ ರಾಜರತ್ನಂರಿಗಿಂತ ಪ್ರಭುತ್ವದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 
ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಭುತ್ವದಿಂದ ಇನ್ನಾರು ಹೇಳಬಲ್ಲರು! | ಆದರೆ ಅದು ಎಂದು $ 
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ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯದ ಲೋಕ ಚರಿತದ ಚಲಚ್ಚಿತ್ರ ಸಟದ ಮೇಲೆ ಸಂತತ 
ವಿವೇಚನೆ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯ ಕೆಲವುಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆ ರಾಜಕಾರಣ 
ಸಮಾಜಕಾರಣದ ಮೀಮಾಂಸೆಯಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನದ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದ ಸ್ಥಾ ರಸ್ಯು 
ತುಂಬುವ ತಥ್ಯವಿರುವದು ಕಡಿಮೆ, ಅಂಥ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳೇ ವಿರಳ, ಈ ವಿರಳರಲ್ಲಿ 
ವರಿಷ್ಠರು ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ತಿಜೀಯವರು. ಅವರು “ಜೀವನ'' ಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಗಟ್ಟರೆ 
ಬರೆದ ಸಂಪಾದಕೀಯಗಳ ಸಂಪುಟವು 4ಲೋಕಚರಿತ?. ಐದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. 
ಆದರ ಮೊದಲನೆಯ ಅಂಶವೂ(“ಪ್ರಸಂಗ'' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾ 
ಶಿತವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಮಾದರಿಯ ಗ್ರಂಥ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವೈಚಾರಿಕರ ಖಾಧ್ಯ, ವಿಮರ್ಶೆಗೆ 
ಅನ್ನ (004 8೧೯ 11100880 ಈಚೆಗೆ ಕೆ. ಎಸ್. ಫಿರಂಜನರೂ ತಮ್ಮ ಆಯ್ದ 
ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಶಬ್ದಚಿತ್ರಗಳ “ದಿನಚರಿ'' ಪ್ರಕದಿಸಿದ್ದೂ ಅತ್ಯಂತ ವಾಚನೀಯವಾಗಿದೆ. 
ಮಾಸ್ತಿಯವರ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳದಿಂಗಳ ತಂಪಿನೊಂದಿಗೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಅನುಭವದ ಅನು 
ಕಂಸೆಯ ವಿವೇಕದ ಸೂಕ್ಸ್ಮ್ಮಾವಲೋಕನೆಯ ತಾವರೆಗೊಳದ ಸೊಂಪು. ಕಂಪುಗಳಿದ್ದರೆ 

ನಿರಂಜನರ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ತಾರೆಗಳ ಮಿನುಗು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿನ ಬೆಡೆಗು ಸೂಚಿಸುವ ಚತು 

ರೋಕ್ತಿ ವಿನ್ಯಾಸ, ಸರ್ವತೋಮುಖ ರಾಜಕೀಯ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಗೆ ಒಳಮೈಯಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ 
ಸಹೃದಯತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾಸ ರಸಿಕ_ಹರಟೆಯ ಹದದಲ್ಲಿ ಪಾಕ_ಗೊಂಡೆ ಬಾಳೆ 
ವಿಮರ್ಶೆ ರೂಪಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ತೀರ ಈಚೆಯದು “ಲೋಕಾಭಿ 
ರಾಮ”, ಪ್ರಾ. ಹರಿದಾಸಭಟ್ಟರ ಅಭಿರಾಮ ಶೈಲಿಯ ಲೋಕವದು. ವಾರ ವಾರ 

ಉಡುಪಿಯ “ಉದಯವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕ ವಿಮರ್ಶೆಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಷಯ 
ಪರಿಚಯದ ಮಾರ್ಮಿಕ ಮಾದರಿಗಳ ಸಂಕಲನ. ನಮ್ಮ ನಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ದಾರಿದ್ರ ` 

ವನ್ನು ಇಂಥ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳು ತುಂಬಿಕೊಡಬೇಕು. 

ಈವರೆಗೆ ತುಂಬುತ್ತ ಹೋದ ಸರಿವಿಡಿಯು ಒಂದು "ಎಂದೂ ಮುಗಿಯದ ಥೆ? ; 

ಇನ್ನೊಂದು ಹಕ್ಕಿ ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಳು ಹೆಕ್ಕಿಕೊಂಡು ಹೋಯಿತು ! ಎಂದು 

ಎಡಬಿಡದೆ. ಸಾಗುವ ಕಥೆಯದೇ ಧಾಓ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ತೊಡಕು. 
ಎತ್ತಿ ಹೇಳಿದ ಹೆಸರುಗಳಿಗಿಂತೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಹೆಸರುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ಬಂದು 

ಬಿಡುತ್ತದೆ ! ಸ್ಮೃತಿ, ಶಕ್ತಿ, ಸಾಧನ_ ಸಂಪತ್ತು ಈ ಪ್ರಬಂಧದ ಸರಿಮಿತಿ- ಇಂಥ ಅನೇಕ 

ಇತಿಮಿತಿಗಳು ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಅಡ್ಡಬಂದಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಶಕ್ಯವಿದ್ದಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಕಳೆದ 

ಕಾಲು ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ವೈಜಚಾರಿಕವೆಬ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೂ ಅವುಗಳ ಕರ್ತರಿಗೂ 

ಅವರ ಯೋಗ್ಯತೆಗೂ ನನ್ನ ವಿವೇಕಕ್ಕೂ ತಪ್ಪದಂತೆ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ನಡೆದು ಕೊಂಡಿದ್ದೇ 

ನೆಂದು ನನ್ನ ಭರವಸೆ, ಇದಕ್ಕೂ ಮೀರಿದ್ದು ದೈ ವಾಯತ್ತ. 

ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಪ್ರಕಾರಗಳು 

ಆದರೂ ವೈ ಚಾರಿಕ ವಾಜ್ಮಯನ್ರು ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು 

ಇಲ್ಲಿ ತಕ್ಕೆಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಾಮರ್ಶಿಸಬೇಕು. “ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆ''ಯವರು ಕೆಲ 
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ಫೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪುಸ್ತ ಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಕದಸಿದ್ದಾ ರೆ. ಜವನ! ಅವರ. ಧ್ಯೇಯ 

ಅವರ ಮಾಳ ಹೆಸರೇ ಹೇಳುವಂತೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳೇ 

ಪ್ರಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರ ಎಂಬುದು ಈ ಮಾಲೆಯ ಹಿಂದಿನ 'ಮತೊ!ಭೂಮಿಕ, «ನಮ್ಮ 

ರಾಷ್ಟ್ರಿ ಯ ಪ್ರತಿಭೆ, ಪರಂಪರೆ, ತತ್ವ ಜ್ಞಾ ನ, ಜೀವನಾದರ್ಶ ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಇಂದು ಗ್ರ ಹಣ 

ಚಿರ್ »' «ಎಂದಮೇಲೆ ಜನರೆಡಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ-ಉತ್ಸಾ ಹಗಳನ್ನೆರೆಯಬಲ್ಲ ಭಾರತೀ 

ಯತೆಯ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವದು ಗ ತೀರ ಅನಿವಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ತುರ್ತು 

ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ.'' ನನ್ನು ಸಂಸ್ಕ ಸೃತಿ ಸರ ಪರೆ ಇತಿಹಾಸ ತತ್ವ ಜ್ಞಾ ನ ಜೀವನಾದರ್ಶ 

ಗಳ ಹಿರಿಮೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಸ '' ಎಂಬ ಗ್ರಹೀತ ಸಿ ತ್ಯದಿಂದರೇ ಪ್ರಕಾಶ 

ನಕ್ಕೆ ಹೊರಟ ವಿತಿಷ್ಟ ಆದರ್ಶವಾದದ ಅದಕ್ಕ ತಕ ಆವೇಶ ಅಭಿನವಶೇಗಳ ಪ್ರ ಪ್ರಕಾಶನ 

ಸಂಸ್ಥೆ ಇದು. 

ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಂತನಪ್ರಧಾನ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಹೊರತರುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 
ಹೊರಟ ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಪರಿಷತ್ತು “ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಚರಿತ್ರೆವನ್ನು ಬರೆಯುವ 

ಧೋರಣೆ ಇಟ್ಟು ಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇವರ ವೈಚಾರಿಕತೆ-ಅದನ್ನು ಅವರು “ಬೌದ್ಧಿಕ? 

ಎಂದು ಹು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆಯುವದು. 

,.. ಇವರ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿವೆ. ಯಶಸ್ಸಿಯಾಗಿವೆ. ವಿಶಿಷ್ಟ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ 

ತುಂಬ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇಂಥ ಮಸದ ಗ್ರಂಥಗಳ ನ್ನು ಮೆಚ್ಚು ನ ವಾಚಕರು 

ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕಾದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವರ ಗ್ರಂಥಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ವೈವಿಧ್ಯದಕ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗು 
ತ್ತಿವೆ. ಹೀಗೆ ತನ್ನದೆ « ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರುಚಿಯಿದೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಚೆ ಕೊಡುವ 

ಇವರು ಪ್ರಕನಿಸಿದ ಮಹತ್ವದ ಕೃ ಗಳೆಂದರೆ “ಉತ್ಕ್ಥಾನ? ಪತ್ರಿ ಕೆಯ ಸಂಪಾದಕರಾದ 

ಶ್ರೀ ಎಚ್.ವಿ. ಶೇಷಾದ್ರಿ ಇ "(ಬದ್ದ ಕ'ಗಳ ಸಂ ನ ಹಗಳು ಕಮ್ಯುಸಿಸ್ಟ ಸಿದ್ಧಾ ಂತ 

ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಗುತ ಅವರ (ಕ್ರಾಂತಿಯ ಲ್ಲಿ ಭ್ರಾಂತಿ'' ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರೆ ಪ್ರಚೋದಕ 

ವಾಗಿದೆ. 101 “ಅಮ್ಮಾ, ಬಾಗಿಲತೆರೇ', ಇವರ ಬರಹಗಳ ವಿಶೀಷವೆಂದರೆ ಸುಸಂಗ 

ತವಾಗಿ ತೋರುವ ತರ್ಕ ಸರಳಿಯ ಮರೆಗೆ ಧಗಧಗಿಸುವ ಭಾವನಾಮಯ ವಾಗ್ಮಿ ತೆ 

ಮತ್ತು ಮತಿ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಮತ ಪ್ರಚಾರದ ವೈಖರಿ. ॥ ಟ್ 
.. ಹಾಗೆಯೇ “ವಂದೇ ಮಾತರು? ತ ಕ ಕಟುಮಧುರ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ 

ಒಂದು ಕಥೆ, ಒಂದು ವ್ಯಥೆ?” ಮೀಸಲು, ಶಿವರಾಮು ಬರೆದದ್ದು. ಬಹಳೇ ಪರಿಣಾಮ 
ಜಬ ವಿವರಪೊರ್ಣವೂ ಆದ ಪುಸ್ತಕನ. ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಮಹತ್ವ ದ ದಾಖಲೆ. ಪ್ರಾ. 
ಪಿ.ಎನ್, ಓಕರ “ಇತಿಹಾಸದ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಬೆಳಕು” ಗ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ಷೋಳಳ 
ಗ್ರಂಥವಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಸಡೆದಿದೆ. ಗ ಇತಿಹಾಸಶಾಸ್ತ್ರ ಜ್ತ ಜ್ಞ ನನ್ನು ಮೀರಿದ ಒಂದು 
ಆದೇಶದಾವೇಶದಿಂದ ಓಕರು. ಈ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಶೆ ಷ್ಟ ಹಾ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ 
ಸಸರ ನ್ನು ಪೋಣಿಸುತ್ತ ಸುತ್ತಾ ಡುತ್ತಿ ದ್ವಾರ... ಈ ವಿಷಯದ ವಿಚಿಕಿತ್ಸೆ 
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ಇಲ್ಲಿ ಅಸ್ರಸ್ತುತ. ಮೂಲ್ಯಮಾಸನೆ ಈ ಲೇಖನದ ಸರಮಿತತಿಯ ಹೊರಗಿನ ಮಾತು. 
ಆದರೆ ಪ್ರಾ. ಓಕರ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಸ್ರಚೋದಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. 

ಸಂಶಯಾಸ್ಸದ ಇತಿಹಾಸ, ವಿವಾದಾಸ್ಪದ ವಿಧಾನ, ಕೆಲಸಲ ಹಾಸ್ಕಾ ಖ್ಯಸ್ಪದವಾದ 
ವೈಖರಿ, ಆದರೆ ಕೌತುಕಾಸ್ತ ದ ಸಾಹಸ. ಇನೆ. ಇಂಥ ಗ್ರಂಥಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಇದಕ್ಕೆ 
ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಬಾ ಡಾ. ಘಕ್ತೆ ಸಿಂಗರ «ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ'' ಎಂಬ 

ಪ್ರಬಂಧ ಸಂಗ್ರಹ. ("ಇಂದ್ರಾಮಿತ್ರ?' ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಗೋ *ಇಂ' ಅಕ್ಷರ ಕಳೆದುಹೋಗಿ 
*"ದ್ರಾಮಿತ್ರ''ವಾಗಿ ಅದು ತದ್ಬವವಾಗಿ ಇದ್ರಾ ನಿಡಿ” ಆಯಿತೆಂಬ ಒಂದು “ಉದ್ಭವ? 
ವಾದ ಡಾ. ಸಿಂಗರದು]) ಸ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಎಂ.ಎನ್. ಸ ಅಸ್ರಸು; 
ಜೆನ್ನಾ ಗಿ ಕನ್ನಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸಿಂಧೂ ಸುಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗೆಗೆ ಶ್ರೀ ಎನ್. ಪಿ. ಶಂಕರ 

ನಾರಾಯಣರಾವ್ ಇವರು «ವಿಷಯ ಪ್ರವೇಶ'' ಆರಂಭದನ್ನಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. . ಮೊಹೆಂ 
ಜೊದಾರೋ ಲಿನಿಯ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗುವತನಕವೂ ಈ ಉತ್ಪನನಗಳ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ 
ಇತಿಹಾಸ ಸ ್ರೆಜ್ಞೆ ಯೆ ಪ್ರಾಜ್ಞ ರ ಈ ಹಾವ್ಭ ಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಿ 

ಯುವದು. 

ಆದರೆ ಈ ಮಾಸೆಯನ್ನಿ ಪ್ರಕಟವಾದ “ಗುಡಿಯಾಚಜೆಯ ಗುಡಿಗಳು? ಕ್ರಿಶ್ಚನ್ 

ಮಿಶನರಿಗಳ ಉಪದಾ ಫಿ ಸದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಿಚನು ಕೊಡೆ.ವ “ವನವಾಸಿ” ಹಾಗೆಯೇ 

ಗಣಪತಿಯ ವಿಷಯ ನಿನೇಚಕ ಪುಸ್ತ ಕಶಿ ಥ ಕೈತಿಗಳು ತುಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿನೆ. 

ಇಂಥವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ವಿತೀಯ ಕೃತಿ 4ಗೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಬೆಕಿ?, ಸಿ.ಬಿ. ಚಂದ್ರಶೇಖರರ 

ಸ್ಟಾ ನುಭವದ ಜ ಶ್ರಲುತ ಚ ಸಂಗ್ರ ಹ ೧೬೩೯೧ ಸಂಸ್ಥೆ ಯ ಆಹಾರ ಸಾಮಗಿ ಗ್ರಿಗಳನ್ನು 

ಕ್ಸು. 1 ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಶಿರತರಾದ ಈ ದಕ್ಷ ಪ್ಪ ್ರತಿಭಾ 
ವಾತ ಅಧಿಕಾರಿ ಉತ್ತಮ ಲೇಖಕರೂ ಅಹುದು. ಅವರು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಜನರ ಕೈತಿಕ 
ಅಧೋಗತಿಗೆ, ಅಸಹ್ಯ ಭ್ರಷ್ಟಾ ಚಾರ ಹಿಂಸಾಚಾರಗಳ ರುದ್ರ ಕಾ ಪ್ರಸಂಗಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ 
ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜನಾಗಿಯೂ ಈ ಮಾದರಿಯ ಗ್ರಂಥಗಳು, ಇಂಥ ಮಟ್ಟದ 

ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಹಳವಾಗಿ ಬೇಕು. | 
ಇದೇ ಜಾಡಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಗಮನೀಯ ಸಣ್ಣ ಪುಸ್ತಕ ಡಾ. ಕೃಷ್ಣಾ ನಂದ 

ಕಾಮತರ «ನಾನೂ ಅಮೇರಿಕೆಗೆ ಹೋ ಗಿದ್ದೆ. '' ಅಮೇರಿಕೆಯ ನಾಗರಿಕತೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ 

ಸಮಾಜ ಜೀವನ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿಷಯಗಳ "ಕುಂತು ಸ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳ ಅನುಭವ ಕಥನದ 

ಕೆಲವಾರು ಗ್ರಂಥಗಳು ಬಂದಿದ್ದಿವೆ. ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ರೀತಿ ನೀತಿ ಜೀವನ ಮೂಲ್ಯಗಳ 

ಬಗೆಗೆ ಯಾವ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯ ಭಾವವನ್ನೂ ತೋರಿಸದೆ, ಸ್ವತ್ವವನ್ನು ಅಭಿಮಾನದಿಂದ 

ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳು ವ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಪ್ರವಾಸಾನುಭವ ಕಥನದ ಮನೋಜ್ಞ ವಾದ ಲಕ್ಷಣ 
ವಾಗಿದೆ, ಕೀಟಕಾಸ್ತ್ರ ಕ ಈ ನಳ ಶೀಟಿದೃಷ್ಟಿ (0017715 676 11007 ಕೋನ 
ದವರಲ್ಲ. ಬಾಳನ್ನು. ಆಳವಾಗಿ ತಿಳಿಯುಲುಹೊಳಟ ತತ್ವಾನ್ರೇಸಿಯ ಮರ್ಮಸ್ಪರ್ಶಿಯಾದ 

ನಿಲುಕು ಇವರದು. 



2 ೪ ತುತ್ತೋತ್ನರೆ ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ 
ಗ ಲ್ಯ ಕ್ ಕ್ರಿ 

ನಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪರಿ 

ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಾಯುದ್ಧ ದ ನಂತರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹುಟ್ಟಿತು. 

ಎರಡನೆಯ ಮಹಾಯುದ್ಧ ದ ನಂತರ ಹೊಸ ವಿಮರ್ಶೆ "ಹುಬ್ಬ ತು. ಹೊಸ ವಿಮರ್ಶೆಯ 

ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹೊಸ ಕಾವ್ಯ, ಲಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಹೊಸ ಜಾ *«*ಅಣುವಿಸರಣ'' 

ಒದಗಿಬಂದಿತು. ಕಥೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾದಂಬರಿ, ನಾಯಕನಿಲ್ಲದ ನಾಟಕ, "ಸಂಜ್ಞಾ ಸ ಸ್ರವಾಹ 

ಪದ್ಧತಿ'', «ಅಸಂಗತತೆ'', «ಪರಕೀಯ ಪ್ರ ಜ್ಜ » «ಮರಣ ಪ್ರವೃತ್ತಿ? (“ಮರಣಂ 

ಪ್ರಕೃತಿಃ ಶರೀರಿಣಾಂ ವಿಕೃತಿಃ ಜೀವಿತಾ ಉಚ್ಚ್ಛ್ಯತೇ ಬುತ್ಚಿಃ ಫೆ). ಕಾಲಿದಾಸ! 

“ಲೈಂಗಿಕ ಪ್ರತೀಕ”. ಇತ್ಯಾದಿ ಹಲವಾರು ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ತ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ನವ್ಯ 

ಸಾಹಿತ್ಯವು ಒಳ ಗೊಂಡಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಸುಬಂಧಸಟ್ಟ. ತಳಸ್ಪರ್ಶಿಯಾದ ವಿಮರ್ಶೆಯೂ 

ಸ ಪುಸ್ತಕಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿ ದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಬಗೆಯ ವಿಮರ್ಶೆ 

ಹಾಗೂ ಮೂಲ್ಯಮಾನನೆಗೆ ಮೀಸಲಾದ ಸ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಬಜ ಬ ಪ್ರಕಟವಾಗು 

ತ್ರಿ ತ್ತಿವೆ. ಸಮಾನಧರ್ಮಿಗಳಾದ ವಾಚಕರ ಆಶ್ರಯದಾತರ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 

ತವು ಸ್ನ ಗಿತವೂ ಆಗಿವೆ. 

ಜಥ ನಿಯತಕಾಲಿಕಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ತನ್ನ ಸ್ಥಾ ನವನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಿಂತವು 

“ಸಾಕ್ಷಿ? ಮತ್ತು “ಸಂಕ್ರಮಣ”. “ಸಾಕ್ಷಿ? ಅನಿಯತ ಹಾರಿಕನುಗಿ ಹೊರಟು ನಿಯತ 

ಹಾಗಿ ಕಾಗಿ 'ಹೊತಡಿದ್ದು ಸದ್ಯ ಅನಿಯತ ಕಾಲಿಕವಾಗಿಸೆ. ನಡುವೆ ಡಾ| ಗೋಕಾಕರ 

ಸಂಪಾದಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೊರಡುತ್ತ ದ್ದ “ಸಮನ್ವಯ”ವು ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಟ್ಟು 

ಸಿಮ್ಲಾಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದೊಡನೆಯೇ ಹ ಯ (ಇಂದು “ಸಾಕ್ಷಿ? “ಸಮನ್ವಯ 

ಎರಡೂ ಥಿಂತಿವೆ). ಸಾಕ್ಷಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಕಟವಾಗ ಹತ್ತಿದೆ. ಲೇಖಕ 
ಇವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಮೈ ಸೂರ ವಿದ್ಯಾವೀಶೆಗಳು ಆರಂಭಿಸಿದ 

ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಗಳೂ ತಮ್ಮ ತನ್ನ ನಿಯತಕಾಲಿಕಗಳನ್ನು ನೇಮದಿಂದ 

ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತ ವೆ. ಕರ್ನಾಟ ಭಾರತಿ? 01. ದ ಬುದರೆ 004೧868 5024105 
ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಿಂದ ಹೊರಡುತ್ತಿದೆ. 

ಈ ಬಗೆಯ ಶ್ರ ಮಾಸಿಕ. ಪಾಣ್ಮಾಸಿಕ ಪ್ರಕಾಶನಗಳ ಒಂದು ಶೋಚನಿಯ ಲಕ್ಷಣ 

ವೆಂದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಸತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಲೇಖಗಳ ಕೊರತೆ. 

ಮೌಲಿಕ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಸಂಶೋಧನೆ ಹಾಗೂ ತತ್ವ ವಿಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅಭಾವ 

ವನ್ಮ್ಯೋ, ದಾರಿದ್ರ್ಯವನ್ನೋ ಮೇಲ್ಮಯಿಯ ಪಾಂಡಿತ್ಯದ ಕೊಬ್ಬಿಸನಿಂದರೋ ಕೌದಿ 
ಯಿಂದರೋ ಮುಚಿ ಕ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಾಯಾಮವೇ ಕಂಡುಬರುವದು ಹೆಚ್ಚು. 

ಈ ಬಗೆಯು ವೈಚಾರಿಕತೆಯ ಕ್ಷಾಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು? ನಮ್ಮ ಬ ಸಂಶೋಧಕ 

ಪ್ರತಿಭೆಯ ಅಭಾವವಿನೆಯೇ ? ಮೌಲಿಕ ವಿಚಿಕಿತ್ಸಿಯ ಕೊರತೆ ಇವೆಯೇ: ? ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ 
ಅಂಥ ಧೀಶಕ್ತಿ ಯ ಗತಿಗೆ ಅಂಕುಶವಿಡುವಂಥ ಕಬ ನು ಘಟಕಗಳು ಒಳಕುತ್ತು ಗಳಂತೆ 

ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಸಂಗತಿಯೆ)ದರೆ ಇಂಥ ಸ್ನ _ತಂತ್ರ ವೈಚಾರಿಕ ಪ್ರ ಪ ವೃ ತ್ತಿ ಸಹಜ 

ವಾಗಿಯೇ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಪರಿಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯೇ. ಇನ್ನೋದು 



ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರತಿಭೆಯ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಪೋಷಕವಿರುವ 
ದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವಿದ್ವತ್ತೆ ಅನೇಕ ಸಲ ವಾಗಾಡಂಬರದ್ದು, ಪಾಂಡಿತ್ಯು ಪಾಠಾಂತರದ್ದು. 

' ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಜ್ಞತೆಯ ಆನುಗೋಲು ಅಳತೆಗೋಲು ಎರಡೂ ಒಂದೇ...ಪರೀಕ್ಸಾ ಪಟುತ್ವ. 
ಅದರ ಪ್ರೇರಣೆ ತತ್ವಾನ್ವೇಷಣೆ ಸತ್ಯಶೋಧನೆ ಅಲ್ಲ. ಮುಕ್ಳಾಲು ಪಾಲು ಪದವಿಯ 
ಮೋಹ; ಪದಾಧಿಕಾರದ ದಾಹ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪರಿಮಿತ ಪ್ರಯೋಜನದ 
ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆದೊಡನೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ವಾಂಸರ ವಿದ್ಯಾವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ವಿಧ್ವಂಸವೇ ! ಅವರ ಪಾಂಡಿ 
ತೃುಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಜ್ಞ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಾಂದಿಯೇ ಭರತವಾಕ್ಯ | 

ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವಿಶ್ರಾಂತ ಹಾಗೂ ಅನಂತ ಪರಿಶ್ರಮದ ಸಾಮಥನ್ಯ ನಮ್ಮ 
ಅನೇಕ ಸಂಶೋಧಕರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ. ಹಿಂದಾದ ಗುರುಸ್ಥಾನವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು 
ಬಿಟ್ಟರೆ ಆಮೇಲೆ ತಿಷ್ಯರ ಶ್ರಮದಕ್ಲಿಯೇ ಆ ಮಹಾಪಂಡಿತನು ಶ್ರೇಯೋಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿ 
ರುತ್ತಾನೆ! ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಪಾಟ. ಇದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯ ಅಪವಾದಗಳೂ ಇವೆ. ಆದರೆ 
ಅವ್ರೆ ನಿಯಮವನ್ನೇ ಸಮರ್ಥಿಸುವಮಂತಿವೆ. 
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17:00170116706 81016: ಔ101015 ಈ ಸಂಶೋಧಕರ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶೇಷತಃ 
ವಿಸ್ಹ ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ವಲಯಗಳನ್ಲಿ-ಯಥಾರ್ಥವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಸಕನು 
ತನ್ನ ಅನರ್ಹತೆಯು ಪಾತಳಿಗೆ ಏರುತ್ಕಾನೆ. ಅಂದರೆ ವಿದ್ವತ್ತೆ ವ್ಯಾಸಂಗಗಳ ಮೆಟ್ಟಲು 

ಗಳನ್ನು ಏರುತ್ತ ಹೋಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಆತ ತಲುಪುವ ನೆ ಇನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಲಾರದ ಸಕ 

ಸಿದ್ಧಿ. ಅನೇಕ ಮಹಾಪಡಿತರೆನಿಸಿಕೊಂಡ, ಬಹುಕಾಲ ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗದ ಅಗ್ರ ಪಟ್ಟದಲ್ಲಿ 
ಮೆರೆಯುತ್ತ ಬಂದವರ ಸಮಾಗಮ ಅನೇಕಸಲ ತುಸು ನಿರಾಶಾಜನಕನೇ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. 
ಅವರ ಹಲವಾರು ಪದವಿ, ಪವಕೆಗಳೂ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಪ್ರಕರ್ಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣವಾದ ಡಾಕ್ಟ 
ರೇಟುಗಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮಲಳ್ಳಿ ಹುಚ್ಚಿ ಸಿದ ಅವರ ಕುರಿತ ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳು ಅವರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ 
ಸಂದರ್ಶನ ಸಂವಾದಗಳ ಕೊನೆಗೆ ಹುಸಿಯಾಗಿಬಿಡುತ್ತವೆ. ಎಂದೋ ಒಮ್ಮೆ ಸಾಧಿಸಿದ 

ಯಶಸ್ಸಿನ ಶೇವಿನ ಬಡ್ಡಿಯ ಮೇಲೆಯೇ ಅವರ ವಿದಗ್ಗ ತೆಯ ಚರಿತಾರ್ಥ ನಡೆದಿರುತ್ತದೆ. 

ಮರದ ಪುಡಿ ತುಬಿ ನಿನ್ಲಿಸಿದ ಹುರಿಯ ತೊಗಲಗೊಂಜೆಯಷ್ಟೇ ಭವ್ಯವಾಗಿ ನಿಷ್ಟ್ರಯೋ 
ಜಕವಾಗಿ ಅವರು ಮೆರೆಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರೆ ಮಾನಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ವೈಚಾರಿಕ 

ವಿಕಾಸ ಎಂದೋ ಮುಗಿದು ಮತೆತುಹೋಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಜವಾದ ಜಿಜ್ಞ್ಹಾ ಸೈ ಥಿರಂತರ 
-ವಾದ ವಿಚಿಕಿಸ್ಸಿ ಅವರನಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಂದೂ ಇದ್ದಿಲ್ಲವೇನೋಎಂದೂ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. 

ಪರೆಪುಷ್ಪ ತೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಮಾದರಿಗಳು 

ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯ ವೈಚಾರಿಕ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಪ್ರಚಂಡಡಿದ್ದಷ್ಟೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 

ಸರಪುಸ್ಚ ಅನ್ಯಜನ್ಯ : ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 6671161116 ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ವರ್ಣ 

ನಾತ್ಮಕ, ವಿನನಣಾತ್ಮರ 60508101110. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಪರಿಶ್ರಮ 
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ಕ್ರೋಡೀಕರಿಸಿದ ಅಂಶಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು. ಅವುಗಳ ದ್ರ ಢಭಾಜಕವನ್ನೋ ಲಘುತಮ 

ಸಾಧಾರಣ ಭಾಜ್ಯವನ್ನೋ ಗುಜೆಸುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಂಶೋಧಕನ 

ಪ್ರತಿಭಾ ವಿಲಾಸ ! 

ಇದರ ಜಕೆಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನೂ ಕೇವಲ ಸತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಆರಾಧಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿ ಧೃತಿ ನಮ್ಮ 

ಅನೇಕ ಸಂಶೋಧಕರಲ್ಲಿ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯದ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 

ಮತೀಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ- ಸ್ರವಾಹದ ವಿರುದ್ಧ ಈಜಲು, ಈಜಿ ಜೈ ಸಲು ಅವರಿಗೆ ಸತ್ವ 

ಸಾಲದು. ನಮ್ಮ ವಿದ್ವಾಂಸ ಸರ ವಿದ್ಯೆ ಅವರಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ವಿಮುಕ್ತಿ ಯನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ... ಅದು 

ಅವರ ಪೂರ್ವ ಹ ಹಿಕೆಗೆ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳಿಗೆನೆಚ್ಚು ಮೆಚ್ಚಿ ನ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಸಮರ್ಥಕೆ 

ಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಧಾನ ಮಾತ್ರ ತಾಯ ಇದರಿಂದ ವೈ ಚಾರಿಕ ಶೋಧ 

ಬೋಧಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಿಕಾರ. ನಿರ್ಲಿಪ್ತ ಚಿಂತನೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುವದು ಕಠಿಣವಾಗಿ 

ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಆ ವಿಷ ಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧೆನಿಲ್ಲದ:ಥ ಅಪ್ರಸ್ಮುತೆ ಮತ್ತು ಅವಾಂತರ ಆರೋಚ 

ನೆಗಳು. ನೈೈತಿಕೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪೆ ಪ್ರೀರಣೆಗಿಳೊ ಪ ಯೋಜನಗಳೂ 

ಪ್ರತೃವಾಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತವೆ. ಸಕ್ಯಾಕ್ಕಿಂತ ಅಭಿಮಾನ ಜನಪ್ರಿಯ ಯ ಆರಾಧನೆ 

ಈ ಮೂಲ್ಯಗಳೆಃ ಮಿನಿಲಾಗುತ್ತ ವೆ. 

ಆದ್ದರಿಂದರೆ ಇದುವರೆಗೆ. ಮಾಡಿದ ಸಿಂಹಾವಶರೋಕನೆಯಲ್ಲಿ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ 

ವೆಂಬ ಸಂವಿಡಿ ಮ್ಡಿ ಲ್ಪ ಅವ ವಿಜ್ಞಾನ, ಧರ್ಮ, ಕಾವ್ಯ, ಶಾಸ್ತ್ರ ವೇ ಮುಂತಾದ 

ವಿಷಯಗಳ ಪರಿಜ್ಞಾ ನದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೇ ನಿರುಪಾಯವಾಗಿ ಉಸ್ಲೆ ಶಿದತೆ ಆಗಿದೆ 

ಗಾಂಧೀ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸ ವಿಚಾರದ ರಾಟೆತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ, ವೇದೋಪ 

ನಿಸತ್ತುಗಳ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ್ಕ ಏವೇಕಾನಂದ 

ಅರವಿ-ದ ಘೋಷತೇ ಮೊನಲಾದವರ ಶಾಶ್ವಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಶಿವಶರಣರ, ರವೀಂದ ನಾಥ್ಯ 

ರಾನಡೆ ಯ-ಥವರ ಅನುಭಾವ ಸಾಹಿತ್ಯ- ಸ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಕ್ಕಷುಬ್ಬಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. 

ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಿದ್ದವನಹಳ್ಳಿ ಕೈ ಷ್ ಸ್ಪರರ್ಮರಂಥ ರಸಾಳ ಶ್ಚೈಲಿಕಾರರೂ ರಂಗನಾಥ ದಿವಾಕರ: 

ರಂಥ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಬತಯುೂ ಇಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ಪುರಾಣ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರವಚನದ 
ಮಟ್ಟಿದ ಮೇಲಕ್ಕೆ, ತುಸು ಉನ್ನತ ಬೌದ್ಧಿ ಕ್ರ ಪಾತಳಿಗೆ: ಎತ್ತಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೂ ಉಂಟು. ಆದಕೆ' 

ಚಂ ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟಾಗಿ ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ ವನ್ನ ಬಹುದೇ? ಈ 

ಅದೇ ಶಿ ಹಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆಯ ರ ಗದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಕಾಣುನ ವಿನ್ಯಾಸ ವೈ ಚಾರಿಕೆ 

ವಿದ್ದರೂ ಅದು ವಿವರಣಾತ್ಮ' ಕ, ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ, ಅತ್ತ ಇತ್ತ ಅಡ್ಡ ತಿಡ್ಡ ಕೆಲವೊ:ದು: 

ಬೌದ್ಧಿಕ ಅವ್ವಾ ನಗಳನ್ನೊಂಗೊಂಡ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹರಿತವಾಗಿಯೋ “ಹರಿತ?! 

ವಾಗಿಯೋ ಇರಿದಂತೆಯೋ ಈ ಸಮೀಕ್ಷಕರು ಮಾಡಿರಬಹುದು. "001/0: 61003 

ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೀರ್ತಿನಾಥ, ಅನಂತಮೂರ್ತಿ, ಅಡಿಗ, ಬಿ.ಎಚ್. ಶ್ರೀಧರ, 

ಸಿ. ಲಂಕೇಶ ಪ್ರಭೃತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈಚಾರಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿರಬಹುದು. 



ಪರಪುಷ್ಪತೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಮಾದರಿಗಳು 1] 

ಆದರೆ ಆ ಮಾತ್ರ ಕ್ಕ ಅಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯ ಟಖ ನಿಮರ್ಶೆ ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಲು ಬರು 
ತ್ತದೆಯೋ? 

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ _ನಿಶೇಷತಃ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ಠ ಸವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಮಾನದಲ್ಲಿ ನೀರಕ್ಕೈವ 
ವಾಜ್ಮಯವು ಅಪಾರವಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳೆಯ ಕೃತಿಗೂ 
ವ್ಯಾಸಂಗ ಪೂರ್ಣವಾದ ಪ ಪ್ರಸ್ತಾ ವನೆ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಿರುತ್ತದೆ. “ಮುಕ ಕ ಶಗಾಾ ಛ 
ಗ್ರಂಥದ ಸಂಪಾದನ ಪ್ರಕಾಶನಗಳು ಆ ಅನಾವಶ್ಯಕ. ಮತ್ತು ಅನಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೂ ಕಾರಣ 

ವಾದದ್ದುಂಟು. ಆದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತೀಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯೇ ಅರ್ಥವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ. 

ಅಲ್ಲದೆ ಇಂಥ ಗ್ರಂಥಗಳು ಆಕರ ಗ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂತೆ ಮೂಲಸಾಹಿತ್ಯವಿದ್ದಂತೆ. ಇನ್ನು ಕಾಲಾ 

ನಂತರ ಇದರ ನಿಜವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಸಮಾರೋಚನೆ ನಡೆಯನೇಕು. ಆಗಲೂ 

ಅದು ಈ ನಾಜ್ಮಯ ವಿಷಯಕ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಚರ್ಚೆಯ ಮಟ್ಟಿಗೇ ನಿಚಾರ 

ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕಕ್ಷೆ: ಜು ಇಡೀ: ? 

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ನಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯವೊದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಕಾರವೆಂದರೆ 
“ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾಗೂ “ಸಂಭಾವನಾ? ಗ್ರಂಥಗಳು. ಕವಿ ಕಾವ್ಯ ನಿಮತಿ ೯ಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾದ 

ಇಂಥ ಸಂಪುಟಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ ತ್ಯುದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಾದ ಸ ್ ವನವಿದೆ. ಆದರೆ ಇನೆ ಆಯಾ 

ಕವಿಯ ಗೌರವ ಪ್ರಸುಗದ ನಿಮಿತ್ತವೇ ಪ್ರ 1200 ಇವುಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ 

ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸಿ ನ ವಿಮರ್ಶೆ ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೊ ರದು ಆಸ್ಪ ದವಿರುವದಿಲ್ಲ. . ಆದರೂ 

ಇತ್ತಿ 'ಜಿಗೆ ಸ ಪ್ರಶಟವಾದ ಕೆಲವೆ ಮಹತ್ವ ದಪ ಶಸ ಸ ಸಂಭಾ ವನೆಗಳು ಇಂತಿವೆ : 

ಕೆ. ನಿ. ಪುಟ್ಟಿ ಸ್ಪನವರ ೨ «ಶಕುಮೆಪು ದರ್ಶನ? 

ರಂ ಶ್ರೀ ಮುಗಳಿಯವರ «ರ ಸಿಕರಂಗ? 

ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರ «ಕಾರಂತ ಪ್ರಪೆಂಜೆ? 

ನಿ. ಕ್ಫ್ರ. ಗೋಕಾಕರ 4ನಿನಾಯಕ ವಾಜ್ಮಯ” 

ಬಸವರಾಜ ಕಟ್ಚೀಮನೆ ಕಟ್ಟ್ರೀಮನೆ ಬಾಳು-ಬದುಕು? 

ಎಸ್.ವಿ. ಸರಮೇಶ್ವರಭಟ್ಟಿ «ಪೂರ್ಣಕುಂಭ? 

ದಿನಕರ ದೇಸಾಯಿ ದಿನಕರ ದರ್ಶನ? 

ಅ.ನ. ಕೃಷ್ಣ ್ಸ್ಟರಾವ್ (ರಸಜೇತನ? 

ಮಾಸ್ಕಿ ನೆಕಟೀಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರ “ಶ್ರೀನಿವಾಸ” 

ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಷೆನಿಯರ «ಶ್ರೀಕ್ಷಪಿಯರನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು? 

ಇನುಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರ ಬಗೆಗೆ ಬಂದ ಸಂಪುಟ ಪ್ರಚಂಡವಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟು 

್ಯಸಕವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಹಿತಿಯ ಕೃತಿಗಳ ಸಮೀಕ್ಸೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಸಂಭಾವನಾ 1 

ತ ಬಂದಿರರಿಕ್ಸಿಲ. ಆದರೆ ಗ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸುಘೆ (ಮಡಗಾವ)ದಿಂದ ಶ್ಯಾ. 

ಮುಂ. ಕೃಷ್ಣ ರಾಯರುಹೊರತಂದ “ರಸಜೇತನ? ಮಾತ್ರ ಧಿಜವಾಗಿಯ್ಲೂ ಶಫಘರೀಯ. 

ಏಕೆಂದರೆ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಇಂಥ ಗ್ರಂಥಗಳ ಸಂಕಲನ ರಚನೆ ಪ್ರಕಾಶನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಪಾದಕ 

? 
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ಮಂಡಳವೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಶ್ಯಾ. ಮಕ್ಕ ಸ್ಲ್ಲರ ರಾಯರು ಏಕೈಕ ನೀರರಾಗಿ 

ಸುಮಾರು ಎಸ್ಸೆ ತ್ತು ವಿವಿಧ ತೆ ಸಶ್ರದ ವ್ಯ ಸ್ರ ಗಳ ಳಿದ ಅ.ನ. ಕ್ಭೃ. ಶುರಿತು ಲೇಖಗಳನ್ನು 

ಸಂಪಾದಿಸಿ ಪ ಪ್ರಜ ಸಿದ ಸಾಹಸ ನಿಜ 3ವಾಗಿ ಯೂ ರ್ಯಾ ಅಲ್ಲದೆ ಇಷ್ಟು 

ವಿಭಿನ್ನ ವ್ಯವಸಾಯಗಳೆ ಅಭಿರುಚಿಗಳ ಜನರಿಂದ ಅ.ನ.ಕ . ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ತದ ಓಟು 

ಬರೆಯಿಸಿದ್ದು ಉಭಯ ಕೈ ಸ್ಣರಾಯರ ಕತೃತ್ಥ ಕೈ ಬಂದಾದ ಿದರ್ಶನ. 

ಈ ಸ್ರಕಟಣೆಗಳಿಗೂ ಬೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಅರ್ವಾಚೀನ ಕವಿ 

ಪುಂಗವರ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಕೆಲವ್ರು ಮಹಕ್ತದ ಸಂಪುಟಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. «ಪಂಪ 

ಮಹಾಕವಿ?, “ರನ್ನನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ”, ನ ಸಂಪಸ್ಕ “ಹರಿಹರಸೇವ?, “ಕುಮಾರ 

ವ್ಯಾಸ ಪ್ರಶಸ್ತಿ? “ಕವಿಲಕ್ಷಿ ಟ್ ನೆನಹು? ಮತ್ತು “ಮುದ್ದ ಣಕವಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. 

ಸಷ ಭಾ ವ್”, «ಅಭಿನಂದನೆ?, "ಸಜೆಯವರ ತುಸ «ಬಾಗಿನ 

ಬಸವನಾಳರ ಸ್ಮಾ ರಕ ಗ್ರಂಥ, “ಶಿವಯೋಗ ಮಂದಿರ ಡೇಬೆಳಗುಗ, «ಓಸಗೆ?, “ಉಡು 

ಗೊರೆ?, ಬಭೂಕ « ಕ್ರೆದ್ಹಾಂಜರಿ?, 4ಸ್ರೆಸಾದ? ಮತ್ತು «ನೈವೇದ್ಯ? ಮುಂತಾದವ್ರೆ 

ಗಳು. ಇಂಥ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟೂ ಸಂಯಮದ ಪಥ್ಯವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ಕವಿಯ ಕೃತಿ 

ಕತ್ಛ ೯ತ್ಹಗ ಗಳ ಕುರಿತು ಜವರ. ಹಲವಾರು ದೃಸ್ಟಿ ಸಿಕೋನಗಳಿಂದ ವಿಮರ್ಶಿಸಿದುದರೆ 

ಒಟ್ಟು ಫಲ ಒಂದೆಡೆಗೆ ಸವಿಯಲು ಸಿಗುವಮೊಂದು "ಬೌದ್ಧಿಕ ಸೂತನ ರ್ಪಣೆ. 

“ವೈಚಾರಿಕ ರೇಖನದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಕಾರ ಅನೇಕ ಹಿರಿಯ ಮೇಧಾವಿಗಳು 

ಇತರರ ಗ್ರಂಥಗಳ ಮುನ್ನು ಡಿಸ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳು. ಬೇಂದ್ರೆ, ಪುಟ್ಟಿ ಪ್ಪ ಪ್ಪ, ಬಿ.ಎಂ. ಶ್ರೀ 

ದೇ. ಜ. ಗೌ, ಪ್ರಬ್ಭ ತಿಗಳ ಅನೇಕ ಇಂಥ ಮುನ್ನುಡಿಗಳ ಸಂಕಲನ ಗ್ರಂಥರೂಪದಲ್ಲಿ 

ಬಂದಿವೆ. ಈಜೆಗೆ ಅ.ನ.ಕ್ಛ. ಅವರ ಮುನ್ನುಡಿಗಳ ಒಂದು ಸಂಗ್ರ ಗ್ರಹವೂ ಅವರೆ ಸ್ಮ ರಕ. 

ಸಂಪುಟವಾಗಿ ಪ್ರ ಜಟರಾತಿ: ಇವು ಗಳಲ್ಲಿ ವೈಚಾರಿಕ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಸಿಗುವದೂ ಬಂದು 

ಯೋಗಾಯೋಗ. ಏಕೆಂದರೆ ಇನ್ರೆಗಳ 44 ಉಸ್ಹೀರೆ ಸೂಬಂಧಸಟ್ಟ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಒಂದುಸ್ರಶಸ್ತಿ 

ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವದೇ ಸರಿ. 

ದರ್ಶನ ಶಾಸ್ತ್ರಡ ಬೆಳಕು 
ಕನ್ನಡದನ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಬೆಳಕು ಬೀರಬಲ್ಲ, ಹಳೆಯ ಜೆಳಕಿ 

ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬಣ್ಣ ಕಾಣಬಲ್ಲ ಕೃತಿಗಳು ಸಾಕಸ್ಟು ಬಂದಿನೆಯೇ? ನಮ್ಮ ಲ್ಲಿ ನಿಜ್ಞಾ ನ 

ಕಲಿಸುವವರಿಗೂ' ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿ ಯ ಕೊರೆ. ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಾಥ್ಯಾಪಕರಿಗೂ 

ಒಂದು ದಾರ್ಶನಿಕ ನಿಲುಮೆ ಇರುವದ) ಅಪರೂಸೆ, ಈ ಹ ಸ 2 ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಅವರ 

ಕಾಲೇಜಿನ ಉಡುಸಿನೊಂದಿಗೇ ಮನೆಗೆ ಬಂದೊಡನೆ ತೆಗೆದಿಡುವ ಒಂದು ಉಪಾಧಿ. 

ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರ್ಯನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಹಾಗೆಯೇ. ಆತ ಸೂರ್ಯ. ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣಗಳು 

ಹೇಗೆ ಆಗುವವೆದು ಅರಿತಿದ್ದರೂ ಗ್ರಹಣಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಪಿತ್ಥ 
ಗಳಿಗೆ ಸದ್ದತಿಗಾಗಿಯೂ ಜಸ. ಜಾಪ್ಯ ತಿಲತರ್ನಣ ಮಾಡುವದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿ ದ್ಹಿಲ್ಲ. 

ಇ:ಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಂಡ ಪಾಂಡಿತ್ಯದ ಸ ಸರಿಚಯಾತ ಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ದರ್ಶ 

| 
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ಸ್ರೃಗಳ ಬಗೆಗೆ ಬರುವವ್ರ, ಬಂದಿವೆ. ಹೊರತು ಸೌ ಸ ನುಭವದ, ಸೆ ಶ್ಬೋಪಜ್ಞ ತೆಯ ಅರ್ಕ 
ವನ್ನು ತರ್ಕಶುದ್ಧ ವಾಗಿ ಸಾರುವ ಸಾರವತ್ತಾದ ಕ “ತಿಗಳು ಬಂದದ್ದು ಕಡಿನೆಯೆದರೆ 
ಊನೋಕ್ತಿ ಆಗರಿಕ್ಸಿಲ್ಲ. ಲೋಕನವ್ರ ಗತಾನುಗತಿಕ. ಯಾರೂ ಸಾರಮಾರ್ಥಿಕರಲ್ಲ- ಎನ್ನು 
'ವದಾದರೆ ನಾನ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಡೆಸಾಗಿ ॥ ಸರಮಾರ್ಥದಲ್ಲಿಯೂ ಗತಾ ನುಗತಿಕರಾಗಿಯೆ 
ಉಳಿದಿದ್ದೆ ೇವೆ. ಆದರೂ ನವಕಲ್ಯಾಣ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಗಳಂಥ ಕೆಲವು 
ದಾರ್ಶನಿಕರು ಸ ಶತಂತ್ರವಾಗಿ ವೈಚಾರಿಕ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಅವರ “ಅನ್ಟೆ ೇಷಣೆ?, "ಕಾಲ 
ಪ್ರವಾಹ”, ನಲ್ಲಟ, «ವ್ರಿ) ಗ ಮುಂತಾದ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ವ ವಿಮರ್ಶೆಯ 
ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಬೆಳಗಿದ್ದುಂಟು. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀ ಜ.ಚ.ನಿಯವರೂ ಭಾವ 
ಪತ್ರಗಳು», “ಗುರುವಿನ ಗೆಲವು? ಮತಾ ಕ್ಫೃ ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವಾಮೃ ತವನ್ನು ಅರುಹಿ 
ದ್ಹುಂಟು. ಇಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಮತೀಯ ನೀತಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡದೆಯೂ ವಿಶ್ಠ ಮಾನವ 
ತೆಯ ಸುದೇಶವನ್ನು ಯುಗ ಧರ್ಮಕ ಕ್ಟ ಅನಿರೋಧವಾಗಿ ಸಾರಲು ಸು ವಾ ಜೀವನ 
ಸಿದ್ಧಾ ೦ತೆ ಸದು ಕಾರ್ಯ ನಡೆದಿದೆ. 
ಅದರೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿಯ ಓಯೆಸಸ್ಸಿ ನಂತೆ. ಅನಂತ ಅಂತ 
ರಿಕ್ಷದ ಅಂಧಃಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಿನುಗುವ ಶಾರಕಾಪುಂಜಗಳಂ ತೆ. ತಮಸಿ ನಿನಿಂದ ಜ್ಯೋತಿಗೆ, 

- ಆಸತ್ತಿನಿಂದ ಸತ್ತಿಗೆ ಇಡಿಯ ಜನಾಂಗದ ಪ್ರ ಜೆ ಯನ್ನು ಒಯ್ಯುವ ತಾರಕತ್ವಕ್ಕೆ ಇದು 
ಸಾಲದು. 

ಇಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಥಿಂತ ದುರ್ಯೋಧನನ ಮತಿ ವಿಭ್ಭ ಮಕ್ಕೆ 
ಒಳಗಾದಂತಿದೆ. ರ ನೆರೆದ್ದತೆ, ನೆಲ. ಕೀರಿನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಶ್ರಷ್ಠೆಗೂ 
ಅಶ ಶ್ರದ್ಧೆಗೂ ಕೂಡಿಯೇ ಒಂದು ತಾತ್ಟಿಕ ನೆಶೆ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ. ದುರತ 
ನಮಗೆ ಧರ್ಮ ಗೊತ್ತು ; ಅದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಅಧರ್ಮವೂ ಗೊತ್ತು; ಆದರೆ 

- ಅದರಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಇಲ್ಲ. 1 ಪ್ರಾ ೨್ರಮಾಣ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾತರಫ್ನಿ ಪ್ರಾ ಮಾಣಿಕಕೆಯೂ 
ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೆ ಡೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ಪ್ರದರ್ಶನ ಪ್ರಿಯತೆ ರಾಜಕೀಯದಂ ಂಥ ಸಂಘಟನಾಪಟುತ್ವ, 
ಆಜಾ ನ ಅಂಧಶ್ರ ದ್ಪೆ ಆಡಂಬರದ ಆಚಾರಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಪಟ್ಟಭದ್ರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ಕ್ಟ 

ಕ ಹೊಳ್ಳ ವ ಧೂರ್ತತೆ' -ಇವೇ ಭಾರತದ ಇತರ ಜನಗಳುತೆ' ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ಲಿಯೂ ಬುದ್ಧಿ 

4 ಸಗ ಗು ವರ್ಗದ ಲಕ್ಷಣ ಲಾಂಛನಗಳಾಗಿವೆ. 

ಬಿ.ಎಸ್. ಈಲಿಯರ್ಟ 1922ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬರೆದ. ಮಾದರಿಯ ಕಾವ್ಯವನ್ನು 

ನಾವು ನಲವತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ನವ್ಯವೆಂದು ಬರೆಯಹತ್ತಿದೆವು. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ 

2 *ಕಾಲ- ಗತಿಗೆ ಅದು ಆಗ ನವ್ಯವಾಯಿತು. ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮರ್ಶೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪಾಶಾ ್ಬಾತ್ಯರು 
ಪ್ರ ಸ್ಕ್ಯಾ ಪಿಸಿ ಮುಂದುವರಿದ ನಂತರ ಅವರ ಆ ಆ ತತ್ಹ-ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ 

ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ವ ವಂತೆ ಚ ನಮ, ವೈಚಾರಿಕ ತೆಯ 

ಫ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಈ *ಕಾಲನಿಸಂಗತಿ' ಅಥವಾ ಕಾಲಚ್ಯುತಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತ ದೆ. 

ಇದು ಕೆಲಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಸಿ ನಾವು ಎರಡುಮೂರು. ಶತಮಾನಗಳ 
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ಇಂಸ್ಟೃ ತಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಭು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ 

ಒಮ್ಮೆಲೆ ವೇಗದಿಂದ ಜು ರಷ್ಯಾ ಇ ೦ದ ಮ್ನ _ ಗತಿಸ್ಯಿತಿಯು "ಒಂದನ್ನೊಂದ 

ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹಿಂದೆ ಮುಂಜಿ ಸರಿಸಿಕೊಂ ಇಸಾ ಸಿ ಆದರೂ ಈ ಹ್ಯಾ 

ಸ್ಲಾಯಿಯಾಗಬಾರದು. ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪರ ಚ ಬೀಗ ಆದರೇನೇ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ 
ಸ್ಯ 

ಪ್ರಗಲ್ಪ ವಾಗಿ ವಿಕಾ ಇಸಗೊಳ್ಳು ವದು ಸಾಧ್ಯ. 

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ] ಒಂದು ವೈಚಾರಿಕ ಪ್ರೌಢಿನೆಯ ಕೃತಿಯು ಪ್ರಕಟ 

ವಾದಕಿ, ಓಡು, ಡಕ ವ್ಫೆ ಚಾರಿಕ ಲೇಖಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಕೂಡಲೇ ಬರುವದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ 

ಒಬ್ಬರು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಈ ಶತಿಯನ್ನು ದಕ್ಷಕೆಯಿಂ ದ. ಜಾಗೃತೆಯಾಗಿ ಗಮನಿಸುವದೇ 

ನೆರೂಪ. ಗಮನಿಸಿದಾಗಲೂ ಏನಾದರೊಂದು ಜಿ ಗೌಣವಾದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ 

ಡಸ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಅಥವಾ ಅನುಕೂಲ ೀಕೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತ ದೆ. ಗ್ರಂಥದ ಮುಖ್ಯ 

ಪ್ರಮೇಯ ಆ ಗ ದಲದ ಧೂಳಿಪಟದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತ ಜಿ 

ಇದರಿಂದ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳು ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಸಿಂಡೆಗೊಳ್ಳು ತ್ತವೆ. ಅಥವಾ 

ಅಯೋಗ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ರಶಂಸೆಗೊಳ್ಳುತ್ತ ಮ್ನ ಪ್ಪ ಸೃಗಂಸನಾ ೫ ಗ್ರ:ಥವೂ ತಪ್ಪು 

ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಶಂಸೆ ಡೆಯತರು ಉಂಟು! ಇದಕ್ಕೂ ಸೋಜಿಗಪೆ:ದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ 

ತನ್ನು ಗ್ರಂಥ ರೇಖನದಲ್ಲಿಯೆ ತೊಡಗಿದ ನಮ್ಮ ವಿದ್ದಾಂಸರು ಅದೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಲ್ಲಿಯ, 

ಇಕ್ 'ನಿಷಯದ್ಕ ಅದೇ ಸಮಯದ ಇತರ ಟು ಗ್ರಂಥಗಳತ್ತ ಕಣ್ಣು ಹುಯಿಸುವಷ್ಟೂ 

ಬಿಡುವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು ವದಿಲ್ಲ. 

ಶಂ.ಬಾ. ಜೊಲಿಯವರು ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ 

ನಿಚಾರ ಪ್ರಜೋದಕ ನಾಲ್ಕು-ಐದು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆದರು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ 

ಔನಚಾರಿಕ-ಪ್ರಶೆಂಸೆಯೂ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಅವೇ ಗ್ರಂಥಗಳ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಜೋತಿಯವರು 

“ಮರಾಠೀ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ; ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು” ಎಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮಾ ಭಾಷೆ 

ಯಲ್ಲಿ ಸ ಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಸ ಕಬಿಸಿದ್ದೆ ೇ ತಡೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕೃತಿಗೆ ಸುಪ್ಟ...ದುಷ್ಟ ತೀವ್ರ ಬೇಕೆಗಳ 

ಸುರಿಮಳೆಯೆ ಆಯಿತು. ಪೂಜ್ಯ. ನಿನೋಬಾ ಅದರ ಕುರಿತು ಒಂದು ವಿಮರ್ಶೆ ಬರೆದರು. 

ನಾಗಪುರ ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕದ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು. ಕೆಲವರು ಪುಸ್ತಕದ ಕುರಿತು 

ರೇಗಾಡಿದ್ದೂ ಉಂಟು. ಅಂದರೇನು? ಮಹಾರಾಷ್ಟ ಸ್ಟ್ರದ ವೈಚಾರಿಕ ಪ್ರ ಪ್ರಶ್ಞೆ ಒಂದು 

ವೈಚಾರಿಕ ಕೃತಿ ಪ್ರಕಟನಾದೊಡನೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ತೆ ವಾಗಿ ತಾತ ರ್ಯದಿಂದ ಆ 
ಈಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿ ಯೆ ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಜ್ಞ ಸ್ರಸಂಚವು ತೀರ ತೆಗಳುವಂತ ಪ ರ್ರಸಂಗ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ 

ವಾಗಿ ಉಹಪಾಸೀನ ಬ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಶೋಕ. ಎಂಥ ಕೃತಿಯೇ ಇರಲಿ ಅನುಲ್ಲೆ ೇಖದಿಂದ ಕೊಲ್ಲುವ 

ಅಹಿಂ ಜಂ ಇಲ್ಲ ರೂಢವಾಗಿದೆ- ನಾದರೆ ಕಟುವೆನಿಸಿದರೂ ಕಟ್ಟು ಕ್ರತ್ರೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ 

ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ತತಿಯ ಬಗೆಗೆ ಶಂ.ಬಾ. ಬಕೆದದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ 

ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪೊರ್ವನೀಠಿಕೆ ಎಚ್. ತಿಪ್ಸೆರುದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ 



ಸಮೀಕ್ಷೆ, ಎಂ. ವಿ. ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ... ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸ ದರ್ಶನ 
ಕಪಟರಾಳಾ ಸೆ ಸ್ಲೈರಾವ್ರು ಬರೆದಿದ್ದಾ ಕೆ.ಕರ್ನಾಟಕಸಂಸ್ತ ತಿಯ ಸಂಶೋಧನೆ, ಮಾಸ್ತಿ 

ಯವರು ಹಿಂ ಯ ಬರೆದಿದ್ದಾ ಕೆ ಜನಕೆಯ ಸ ಸಂಸ್ಕತಿ ಹಗೆಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಗ್ರಂಥಗಳು 

ಒಂದೇ ವಿಸೂಸಿನ ಬಗೆಗೆ ಬಗೆಬಗೆಯಾಗಿ ಬಂದರೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಲೇಖಕನೂ ತನ್ನ 

ಒಡಲಿನ ಜೇಡಿನ ಜಾಲವನ್ನು ನೆಯ್ಯುವದರಕ್ಲಿಯೇ ತಲ್ಲೀನ... ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ. 

ಮುಂದಿನವರು ಹಿಂದಿನವರ ಗ್ರಂಥಗಳತ್ತ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹಾಯಿಸಿದಂತೆ ಇಲ್ಲ | ಇದೇ 

ಕಥೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭಾಷೆಯ, ಇತಿಹಾಸದ ಕುರಿತಗ್ರಂಥಗಳ ಬಗೆಗೂ ಕಾಣಬಹುದು. 
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದೇ ವಿಷಯವನ್ನು (ತಾನೊಬ್ಬನೇ ಅದನ್ನು 

ಬರೆಯುವೆನೆಂಬಂತೆ!) ಆರಂಭದಿಂದ ಮುಗಿತಾಯದವರೆಗೂ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಿರೂಪಿಸುತ 

ಹೋಗುವರು. ಹಾಗೆ ನಿರೂಪಿಸುವಾಗಲೂ ಆ ಕ್ಲೇತ್ರದಲ್ಲಿಯ ಇತರ ಚ್ 

ಸಮಾನಸ್ಗ ೦ದರ ಕ್ಫ್ರ ಸಿಯ ಕುರಿತು ಕಣ್ಣು ಹ! ಅವಂಗೆ ನೆನಪಾಗಲಿ, ಕೆರಪಾಗ 

ಬ ಟೆ ಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಇದೂ ಬ ಸ 

ವಾದ ಸಂಗತಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರು 

ತ್ತಾರೆಂಬ ಭಾವನೆ ಮೂಡುವದುು, ಈಜೆಯ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಸರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, 

'ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಉಲ್ಲೇಖಗಳು 

ಇದುವರೆಗಿನ ವಿವೇಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಶ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ರಚಿಸಿದ ಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯದ 

ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಹೊರಸಡಿಸಿದ್ದೆ ಟು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ, ಮನಃ 

ಶಾಸ್ತ್ರಗಳೇ ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ನಿಬದ್ಧವಾದ ಗ ಸ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿ 

ಸಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ವೇದಾಂತ ತತ್ಪ ಜ್ಞಾ ನದ ಬಾಯ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನೂ ವಿಶ್ವದ ಧರ್ಮ 

ಗಳನ್ನೂ ಪಂಥಗಳನ್ನೂ ಸಹತ ಪ್ರಾ ರಗಳನ್ನೂ ವಿವರಿಸುವ ಪುಸ್ತಕ ತೆ ಬದಿಗಿಡೆ 

ಡು ಜೀವನ ಚಂತ್ರಿ, ಪ್ರವಾಸ ತೆ ನೆಗಳನ್ನೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ವೈಚಾರಿಕ ಒಳಮೈೆ 

ಯೊಂದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಉಕ್ಸೇಖಿಸಲಿಲ್ಲ. 

ಕ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಃಶಾಸ್ತ್ರ, ಹೆಸ್ತ ಸಾಮುದ್ರಿಕಾದಿಗಳ ಕುರಿತು ಅನೇಕ ಪುಸ್ತಕ 

ಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಅವನ್ನು ನಿಚಾರ ಹ ವಂತಿಲ್ಲ.. ಆದರೆ ಪ್ರಾ.ಬಿ.ವಿ. 

ರಾಮನ್ರ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಡಲೇಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಲ್ಲಿ ಫಲಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ 

; ವನ್ನು ಒಂದು ನಿಜ್ಞಾ ನದ 01 ಏರಿಸಲೂ ಇ] ವೆ ವೈಚಾರಿಕ ಪರಿಮಾಣ 

ವನ್ನು ಕೊಡಲೂ ತರುಮನಧನದಿಂದ ಪರಿಶ್ರಮಿಸುವ ಉನ್ನತ ಮೇಧಾ ನಿಗಳು ಪ್ರಾ. 

-ಕೀತೆಗಕ್ತ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಔಚಿತ್ಯವನ್ನೂ ಸ ಸಮಯಾನುಕೂಲ 

ವನ್ನೂ ಸಿದ್ಧಮಾಡಿ ಕಾಣಿಸಲಿಕ್ಕೈ ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಡಿಪಾಗಿ ಇಟ್ಟ 

ೀಧರ್ಮಯೋಧ'ರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೊಲಾಜಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಗರಿುನ್ 

ಹೊರಡಿಸುತ್ತಿರುವರು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಈ ವಿಷಯ ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನೂ ಪ್ರಶಹಿಸಿದ್ದು 
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ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜ್ಯೋತಿಃಶಾಸ್ತ್ರದ ಕುರಿತು ಸ್ರೆಚಾರ ಮಾಡುತ್ತ 

ಸಂಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಈಚಜಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಲಜ್ಞಾ ನಿಗಳೆ (ಭವಿಷ್ಯವಾದಿಗಳ) ಸಮ್ಮೇಲನದ 

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜೋತಿಷ್ಯವೂ ಭವಿಷ್ಯ ಕಥನವೂ ಒಂದು ಶಿಶ್ಚಿತ ವಿಜ್ಞಾ ನವಲ್ಲ, ಆದರೆ 

ಅದೊಂದು ತರ್ಕನಿಸ್ಯ ಕಲೆ ಅಂದರು. ಅದು ವಿಜ್ಞಾ ನವೇ ಇರಲಿ ಕರೆಯೇ ಆಗಿರಲಿ 

ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಅದಕ್ಕೆ ತರ್ಕದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಗಳಿರುವವೋ ಆತನಕ ಅದರ ಆ 

ಬಗೆಯ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ನಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ' 

ಅದೇ ರೀತಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಹಾಗೂ ಇತರ ಅನೇಕ ನಿಸ್ಯೆ-ವ್ಯಾಸಂಗಗಳ ಬಗೆಗೆ 

ನಮ್ಮಲ್ಳಿ ಹಲ ಕೆಲವು ಹೊತ್ತಿಗೆಗಳು ಬಂದಿರುತ್ತ ವೆ. ವಿಶೇಷತಃ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ 

ಪ್ರಚಾರೋಸನ್ಯಾಸ ಮಾಲೆಗಳು ಇಂಥ ವಿಸಯಗಳ ಕುರಿತು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಬಲ್ಲ ಉಪ' 

ನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಬರೆಯಿಸಿ ಅಚ್ಚು ಹಾಕಿಸಿದ್ದುಂಟು. ಆದರೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯ 

ಇತರ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ವಾಜ್ಮಯದಂ ಕಿಯೆ ಬೋಧನೆಯನೇ ಹೊರತು ಚಿಂತನೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯ 

ವಲ. ಕ 

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಉಸನ್ಯಾಸ ಗ್ರಂಥ ಮಾಲೆಯ ಒಂದು: ಸೂಚಿ” 

ನನ್ನ ಇದುರಿಗೆ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯ 68 ಪ್ರಕಟಣೆಗಳಲ್ಲಿ... 

ಸಾಮಾಜಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ವೂಸಲಾದವು 20 

ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಷಯದನವ್ರೆ 19 

ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಒಳಸಟ್ಟನ್ನ 3 
ಸಂವಿಧಾನ್ನ ಯೋಜನಾಕಾರ್ಯಗಳ ಕುರಿತಾದವು 9 

ಇತರ ಸಂಕೀರ್ಣ ವಿಷಯಗಳ ಪರಿಚಾಯಕ ಸಂಬಂಧಸಟ್ಟಿವೆ 7 

ಮೈಸೂರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪ್ರಸಾರ ರಂಗದ ಹೊಸ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ಸೂಚಿ 
ಯೊಂದನ್ನು ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟೂ 115 ಪುಸ್ತಕಗಳಿರುತ್ತವೆ. 
ಅವ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ_ 

ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ ಹಳೆಹೊಸ ಕಾವ್ಯ ಕೃತಿಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಪುಸ್ತಕಗಳು 42 

ಇತಿಹಾಸ ಸಂಸ್ಕ ತಿಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾದವು 21 

ಗಣಿತ ಹಾಗೂ ಇತರ ನಿಜ್ಞಾ ನ ವಿಷಯದವು - 16 

ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಹಣಕಾಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವ್ರ 5 

ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಗಳ ಕುರಿತಾದನ್ರೆ 

ಇತರ ಸಂಕೀರ್ಣ ವಿಷಯಕ 22 

ಈ ಮಾಲೆಯೊಳಗಿನ ಕೆಲವು ಅಪೂರ್ವ ಕೃತಿಗಳೆದರೆ, “ಫುರಾತತ್ವ ಶೋಧನೆ? , 
ಶಿಲ್ಪ ಮತ್ತು ನಾಗರೀಕತೆ», “ಕೆಡಿಯೋ ಐಸೊಟೊಪುಗಳು?, ಮುದ್ರಣ ಸಮೀಕೆ ಸ 

4ಸೂಪಶಾಸ್ತ್ರ? ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್ ಜಾನ್ಸರ್ನನ ಚರಿತ್ರೆ.» ಧಿ 
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ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗೆಗೇ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಂಥಗಳಿದ್ದು “ಪ್ರಾಚ್ಯ ಮತ್ತು 
ಪೌರ್ವಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ತೌಲನಿಕ ಸರಿಚಯದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ 
ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂಗೀತ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳೇ ಎರಡು. ಇದು ಮ್ಫೆ ಸೂರಿನ 
ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಭಿರುಚಿಯ ನ್ಯೋತಕ, ತತ್ವ ಜ್ಞಾ ನದಲ್ಲಿಯೂ ಎರಡು ಉಲ್ಲೇಖನೀಯ ಕೃತಿ 
ಗಳಿರುತ್ತ ವೆ: “ತತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರ_ಪ್ರಾ ಚ್ ಮತ್ತು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ? ಹಾಗೂ “ಭಾರತೀಯ ತತ್ವ 
ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಗ್ರಹ”. ಗ್ ಇನ್ನೊ. ತ ಉಸಯುಕ್ತ ಪ್ರಕಟಣೆ “ಕರ್ನಾಟಕದ 
ಅರಣ್ಯ ವೃಕ್ಷಗಳ ೫ 

ಪಾಮರ ಪಂಡಿತರ ತೊಡಕು 

ಈ ಪ್ರಚಾರೋ ಸನ್ಯಾಸಗಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡೆ ತೊಡಕೆಂದಕ್ಕೆ ಉಪನ್ಯಾಸದ ಪರಿ 

ಣಾಮನ್ರ ಪ ರ್ರಚಾರದ ಮಾತ್ರೆ ಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬೀ ಉತ್ತ ದೆ. ಅನೇಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಿಗೆ 

ವಿಷಯ ಸಂಗ್ರಹ ಧಾರಾಳ ಳವಾಗಿದ್ದ ಕ ಅದರ ವಿವೇಚನೆ ತಿಳಿಯಾದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಧಾರಾ 
ಕಾರವಾಗಿ ಹರಿಯುವನೇ ಇಲ್ಲ. “ಜೊಂದು ಮೂಕ ಸ್ವಪ್ನ ಸ್ಪವಾಗಿಬಿಡುತ್ತ ದೆ ಜನ 
ಸಾಮಾನ್ಯರ ಕುತೂಹಲ ಕರಳಿಸುವದರ ಬದಲು ತಾಳೆ ಯನ್ನೇ ಕೆಡಿಸುವುತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. 
ಜನತೆಯ ಕಿವಿಯಿ:ದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮುಟ್ಟ ಲು ಈ ವಿದ್ವನ ನ್ನ್ನ ಣಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ "ಸಗ 

ಸಿಗುವದಿಲ್ಲ. 

_ ಇದು ಫರಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಸೋಜಿಗವೇ ಸರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಕೇಷ ವಾ ಗ್ಮಿತೆಯ 

ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನೋ ತತ್ಚವನ್ನೋ ತಾನು ಮನದಟ್ಟಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ 

ಅದನ್ನು ಎಂಥ ಹರಕು_ಮುರುಕು 0 ಇತರರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿ 

ಕೊಡಲು ಅಶಕ್ಯವಾಗಬಾರದು. ಮಾತಿನ ಹೆದೆ, "ನಯ-ನುಣುಪು ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ... ಆದರೂ 

ಸುತ್ತು ಬೀಸಿ ಬಿಚ್ಚಿ _ಬಿಡಿಸಿ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ನದಗಳ “ಖಿಚಡಿ ಬೇಯಿಸದೆ ಒಂದು ಶಬ್ದದ 

ಬದಲು ಹತ್ತು ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ವಿಶದಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ವ್ಯಾವ 

ಸಾಯಿಕ ಮಾತುಗಾರರೂ ಅಧ್ಯಾನಕರೂ ಆದ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗಬಾರದು. 
ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಅನುಭವ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗಿದೆ. ಸುತ್ಲಿ ಸ್ಟವಾಗಿ ನಿಷಯ 

ವಿವೇಚನೆ ಜೆ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಸಕರು ತೀರ ಕಡಿನೆ` ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಸಭಿಕರೊಂದಿಗೆ 
ಶಾವೂ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೇಳತಕ್ಕ ವಿಷಯವನ್ನು ಇನ್ನಿಷ್ಟು ಕ್ಲಿಷ್ಟಮಾಡಿ 

ಒಟ್ಟೂ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾಗಿ ೮01/35107 ೫1೦೫56 00180076006 ಎಂಬ ಮಟ್ಟಕ್ಕ 

ಭಾಷಣದ ಭಟ್ಟಿ ಇಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಬರೆದುಕೊಡುತ್ತಾರೆ. 

ಇದರ ಅರ್ಥವೇನು ? ಈ ಮಹನೀಯರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ 

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಮರ್ಮ ಅವಗತವಾಗಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳೂ ಪ್ಲಾಚಾರ್ಯರೂ 

ಕಲಿಸಿದ.ಅಂದಕೆ ಬರೆಯಿಸಿದ [.ಓಸ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಜಯಃ ಗತಾನುಗತಿಕ-ಅಗತಿಕತೆ 

ಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯವೃಂದಕ್ಕೂ ಬಪ್ಪ ಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಚ್ಚಿ ಒಟ್ಟೂ ಮಾದರಿಯ 

ಸರೀಕ್ಸಾರ್ಥಿಗಳನ್ನಾಗಿ ತರಬೇತಿಸೊಳಿಸುವಡೇ ತಮ್ಮ ಜಾಯ ಜ್ ಬೌದ್ಧಿ ಕ್ರ 
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ವ್ಯಾಸಂಗವಾಗಿ ಇಟ್ಟು ಕೊಂಡ ಅಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ರೂಢಿ ಮೂಢ ವೃತ್ತಿ ಸಂಸ್ಥ್ರಾರದ ಫಲವಿದು. 
ಇಂಥವರ ಜ್ಲಾನ ರ್ಯ ವಾದ ಶಿ ನತ ಹಾಗೆಯೇ ವಾಂತಿಯಾಗುತ್ತ ಡೆ. ಅದು 

ಅರಗಿ ರಕ್ತಗತವಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ.. ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಧರ್ಮೆಶಾ ಸ್ತ್ರೀಯ 

ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯ ಮೀಮಾಂಸಾದಿಗಳ ಪಾಂಡಿ ತ್ಯದಂತೆಯೇ ಈ ಆಧುನಿಕ ನಿದ್ವಾಂಸರೆ 

ಪಾಂಡಿತ್ಯವೂ ಸಿ ರಬದ್ಧ ಸ್ಥಿ ತಿಬದ್ಧ ವಾಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ವರ್ಗ ದಕೋಣೆ 

ಬಿಟ್ಟು ತಟ ಆ! ನ್ಯ ತಗೆ ತಮ್ಮ ವಿಸ್ಕಿಯ ರೂ ನರೇಷೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳು 

ತ ಒಂದು ಅಗಿ  ದಿವ್ಯವಾಗಿ 1 ಬಿಡುತ್ತದೆ. 

ಕೆಲನಖಿ 1 ಅವೇಶ, ಶೆಬ್ಬಾ _ಡೆಂಭತದ ಪ ಪ್ರದರ್ಶನವೇ ನಿಜವಾದ ಪಾಂಡಿತ್ಯ 

ವೆಂದು ತಿಳಿದಿರುತ್ತಾರೆ. ಭಾಷಣವು ಅರ್ಥವಾಗದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿದ್ವತ್ತಾ ಪೂರ್ಣವೆಂಬ 

ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತವರು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತಾ ರೆ 

ನಮ್ಮ _ ಜನಕ್ಕೆ ಚಟು, (ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳುವವರ ಬಗೆಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಗೆ ಉಂಟಾ 

ದರೂ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ ಅನಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಶ.ಷ್ಟ ಪಾಂಡಿತ್ಯ, ರಬ್ದಾಡಂಬರೆ 

"ಪುಸ್ಟಿತಾವಾಕ್' ಕೇಳುತ್ತ ಬಂದು ಮಾತಿನ ಮೋಡಿ, ಬೆಡೆಗ್ಳು ಚಮತ್ಕಾರ, ಒಗಟು 

ಒಗಟಾದ ಸರಣಿ, ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ, ಗೂಢಕೆ, ಬಿಚ್ಚು ಮಾತಿಗಿಂತ ಚುಚ್ಚು ಮಾತು, 
ಭಾವೋನ್ಮಾದ, ಉದ್ದಾಮತೆ, ಆಕ್ರೋಶ, ಆರ್ಭಟ. ಇಂಥ ಗುಣ (?)ಗಳನ್ನೇ ನಾವೆ 
ಮೆಚ್ಚುತ್ತ, ಅದಕ್ಷಿ ಮುತ್ರ ಮುಗ್ಧರಾಗುತ್ತ ಬಂದಿಸ್ನೇನೆ. ನೇರವಾಗಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಆವ್ಚಾನ 
ಕೊಡುನ ಶ್ಫೆಲಿ ನಮಗೆ ಒಗ್ಗ ದು ನಿದೂಸಕ ಕೆನಾಗಿ `ದೂಸಕನಾಗಿ, ವಿಷಯಾಂತೆರೆಮಾಡಿ 

ವಾಗಾಡಂಬರ ಹೂಡಿ, ಸೊಂಪಾಗಿ ಹರಟುತ್ತ, ವೃಥಾವೇಳೆ ಕಳೆಯುವ ಭಾಷಣಕಾರ 
ನನ್ನು ನಾನು ಮೆಚ್ಚುವದು ಹೆಚ್ಚು. ಇಂಥ ವಾತಾವರಣನ್ರ ವೈಚಾರಿಕ ಅನುಸಂಧಾನಕ್ಕೆ 
ತತ್ವ “ಭೋಧಕವಾಡೆ ನಾದ- ನಿವಾದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಸಾರದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಪೋಷಕ 
1 

ಇಂಗ್ಲಂಡ ಅಮೇರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧ ಭಾಷಣವ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಜೆಕೆ ಇಲ್ಲ. 
ನಮ್ಮ ಲ್ಲಿ ಭಾಷಣಕಾರ ಅಶುಭಾ ಸಣ” ಮಾಡಿದರೇನೇ : ಅವನಿಗೆ ಬೆಜೆ.. ಇಲ್ಲವಾದರೆ 
ಊ( ಮಹಾ ? ಬರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಓದುತ್ತಾನೆ 1? ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ 
ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 45 ಮಿನಿಟು ಭಾಷಣವಾದರೆ ಮುಂದೆ ೩0 ಮಿನಿಟು ಶಾ ಹೆಚ್ಚು ದ 
ಆ ಕುರಿತು ಸಭಿಕರಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾ ಪವೇ 
ಇಲ್ಲ. ಸಭಿಕರ ಸಭ್ಯತೆಗೆ ಸ ಹಾಕಿಡುವ ಬಾಬತ್ತು ಭಾ :ಷಣದ' ನಂತರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ 
ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೆಂಬ ಅಪಾರ್ಥದ ನೃ ತ್ಯಗೀತ ನಾಟಕಾದಿಗಳ ರಂಗ ಪ್ರದ 
ರ್ಶನ ಅಥವಾ ಉಪಾಹಾರದ ಯೋಜನೆ | ಸು ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಸಭೆ ಕಾ 
ವರಿಯುವದೆಂದಾದರೆ ಅನೇಕ ಮಹನೀಯರು ಸಭೆಯಿಂದ ಹೊರಟ) ಫೋಗಿರುತ್ತಾ ಕ್ಷೆ 
ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ, 
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ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸ್ಥೂಲ ಲೆಕ್ಕ 

ಇದೊಂದು ಮುಗಿಯದ ಕಥೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಸ್ಪತ್ತೆ ವದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದೇಶದ ಜ್ಞಾನ 
ಸಾಧನೆ, ವೈಚಾರಿಕ-ಚೈತ್ಯಯಾತ್ರೆ ಮುಗಿಯಲಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ವಿಷಯದ ಸಮಾಲೋಚನೆ 
ಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಒಂದು ಕಾಲಖಂಡದ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಹೊರಡುವದು ಒಂದು 
ಮನಮಾನೆ ಸಂಚಾಯತಿ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರೆ ಒಂದು ಫಿಕಷ. ನಮ್ಮ 
ಸಂಚವಾರ್ಷಿಕ_ಯೋಜನೆಯ ಸಿದ್ಧಿ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ವರ್ಷವಾಧಿಗಳಿಂದ ಅಳೆಯ 
ಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಐನ್ಫೆದು ವರ್ಷಗಳ ಗುರಿಗಾರಿಕೆಯದೇ ಗತ್ತು ಇರುತ್ತದೆ. 

ಆದರೆ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ ನಿರ್ಮಿತಿ ಪ್ರಗತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗದ 

ಪಾರುಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅಂದಾಗ ಅದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿ ಕಳೆದಂತೆ ಆ 

ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗುಣದಲ್ಲಿಯೂ ಗಣನೆಯನ್ಲಿಯೂ ನಿಯತವಾದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ 
ಬೇಕೆಂದೇನೂ ಇಲ್ಲ. 

ಆದಾಗ್ಯೂ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಕೈಗೆ ಬಂದ ಈಚಿನ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕ 
ಬಣೆಗಳ “ಕ್ಯಾಟಲಾಗು?ಗಳಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಥೂಲ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ತೆಗೆದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. 

ಇದು ಕೇವಲ ದಿಕ್ಸೂಚಿ. ಹೊರತು ನಿರ್ಣಯಾತ್ಮಕ ದಿಗ್ಬರ್ಶನವಲ್ಲ. 

ಬೆಂಗಳೂರಿನ “ಗೀತಾ ಏಜೆನ್ಸಿಜ್” ಪ್ರಕಾಶನ ಸಂಸ್ಥೆಯ 1971ರ ಸೂಚಿಯಿಂದ 
ಕೆಂಡು ಬರುವ ಚಿತ್ರವಿದು: ಕಳೆದ ಕಾಲು ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅವರಿಂದ ಪ್ರಕಟವಾದ ಮತ್ತು 

ಅವರಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಇತರ ಪ್ರಕಾಶನಗಳ ಒಟ್ಟೂ ಸಂಖ್ಯೆ. 1381 
ಅದರಲ್ಲಿ ಲಲಿತೇತರ 461 

ಶುದ್ಧ ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ 370 

ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳು 91 

ಗಾಂಧೀ ಸಾಹಿತ್ಯ 21 

ಹಾಗೆಯೇ ಧಾರವಾಢದ ವಿಖ್ಯಾತ ಪ್ರಕಾಶನ ಸಂಸ್ಥೆ “ಸಮಾಜ ಪುಸ್ತಕಾಲಯ” 
ದಿಂದ ಈ ಕಾಲಖಂಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಬಿತವಾದ ಗ್ರಂಥ ಸೂಚಿಯಿಂದ... 

ಒಟ್ಟೂ ಗ್ರಂಥಗಳು 505 
ಬಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯ 102 

ಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ 115 

ಏಕಾಂಕ ನಾಟಕಗಳು 29 

ಪತ್ತೇದಾರಿ ಕಾದಂಬರಿಗಳು 26 

ಜ್ಯೋತಿಃತಾಸ್ತ್ರೀಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು 17 

ಉಳಿದವೆಲ್ಲ ಲಲಿತಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳು. 
ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಸೂಚಿ ಸಾಗರದ “ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಕಾಶನ? ಸಂಸ್ಥೆಯದು. ಈ 

ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸ್ಥಾನಿತವಾದದ್ದು. 
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ಈವರೆಗಿನ ಪ್ರಕಟಿತ ಗ್ರಂಥಗಳು 66 
ಡೂ (ಜ್ಞಾನ) ಸಾಹಿತ್ಯ 11 

ಬ! ಲಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ : 

ಎ ಸಂಕಲನ 28 ;. ನಾಟಕ 8 ; ಕಾದಂಬರಿ 7 ; ಕಥೆ 6, ಅನುವಾದ: ಕೃತಿ 

10 (ಅನುವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜ್ಞಾನ ವಾಜ ಮಯವೂ ಸೇರಿದೆ. -) 

ಈ ಅಂಕಿಗಳಿಂದ ಇಷ್ಟೊಂದು ಖಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾ ನಸಾಹಿತ್ಯುವೇ 

ತೀರ ಕಡಿಮೆ. ಸುಮಾರು ನೂರಕ್ಕೆ. 24ರಷ್ಟು ಆದೀತು! 

ವಾತಾವರಣದ ಅನುಕೂಲ-ಪ್ರತಿಕೂಲ 

1956ರ ವರೆಗೂ ಕನ್ನ ಡನಾಡು ಒಂದಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡನುಡಿಯ ಜನ ಹಲವಾರು. 
ಸರಕಾರಗಳಡಿಗೆ ಹಲವಾರು . ಭಾಷಿಕರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹರದು ಹಂಚಿ ಹೋಗಿದ್ದ ರು. 
ಅಂತೆಯೇ ತಮ್ಮ “ಹರಿಜನವಾರ? ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಂಗರು *ಹರಿಜನ?ರೆಂದರೆ ಹರಿದು 
ಹಂಚಿಹೋದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನವೆೊದು ತಮ ದೇ ಆದ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯೊಂದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. 
ಪ್ರ ಛಿನ್ನ, ನಿಚ್ಛಿ ನ್ನತೆಯ ಒಂದು ಫೆಲನೆಂದರೆ. ಸ ಅಖಂಡವಾದ ಕನ್ನ ಡ ಹಾ ವರ್ಗ 
ಗ್ರಂಥ ಗ್ರಾ ಹಕರ ವರ್ಗ ಉಂಟಾಗರೇ ಇಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಉಂಟಾದ ಮೇಲೂ ಶತಮಾನದ. 
ಜ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾ ದೇಶಿಕ ಕನ್ನಡತನದ ಒಲವುಗಳು ದೃಢಬದ್ಧ ವಾಗಿ. 
ರೂಸಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಕನ್ನಡ ಗ್ರಂಥಗಳ ವಿಕ ಕ್ರಯಕ್ಕೆ. ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅದೊಂದು ಒಳಕುತ್ತಾ 
ಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಮೈಸೂರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಹೊರನಾಡ ಕನ್ನಡಿ 
ಗರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಕೊಳ್ಳು ತ್ರ ದ ರು, ಕೊಂಡು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿ ದ್ದ ರು 
ಆದರೆ ಆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಶ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ ಪ್ರಕಟವಾದ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ ಸೈಸೂರ 
ಕನ್ನಡಿಗರಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. : 

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸ ಪ್ರಕಾಶಕರು ತೀವ್ರ ಖೇದದಿಂದ ಅಂದಿದ್ದರು: “ನಾವು ಮೈಸೂರ. : 
ಕಡೆಗೆ ಚ ಜ್ಯ ಮಾರಲು ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥವಾಗುವದಿಲ್ರೀ? ಎಂದು 
ತಳ್ಳುತ್ತಾರೆ (ಇದು ಕಥೆ, ಕಾದಂಬರಿಗಳ ಮಾತ ಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸ ಸಂಗತಿ). ಆಗ 
ನ ಮೈಸೂರಿನ ಲೇಖಕರಿಂದಲೇ ಕೆಲವು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿಸಿ ಪ್ರಕಹಸಿದೆವು. 
ಆದರೆ ಅವಕ್ಕೂ ಅತ್ತಕಡೆಗೆ "ಗ್ರಾಹಕರು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ! (ಈ ಉದ್ಗಾರ ನನ್ನ 
ಡೆಗೆ ಈ ಹಿರಿಯ ಪ್ರ "ಕಾಶಕರು ತೆಗೆದದ್ದು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ... ಈ ನಡುವೆ. ಈಪಸ 
ಸ್ಥಿತಿಯು ಸುಧಾರಿಸಿರಲಿಕ್ಟೂ ಸಾಕು. ಹ 

ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಯಾರದು? ತಿದ್ದುವವರು ಯಾರು ? ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ದಾರಿ ಯಾವದು! 
ಹೀಗಿದೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ತರ ನಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ . ಅನುಕೂಲವಾದ 
ವಾತಾವರಣ 
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_... ಪ್ರೌಢರಿಗಾಗಿ, ಕಿಕೋರರಿಗಾಗಿ, ಬಾಲಕರಿಗಾಗಿ ಅವರವರ ವಯೋಮಾನಕ್ಕೆ 
ತಕ್ಕಂತೆ. ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಧನ್ಯ ಅಪವಾ 
ದವೋ ಎಂಬಂತೆ ಡಾ. ಕಾರಂತರ ಇಪ್ಪತ್ತರ ದಶಕದ “ಬಾಲಪ್ರಪಂಚ? ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದೀಗ 
“ಜ್ಞಾ ನಗಂಗೋತ್ರಿ?_“ಕಿರಿಯರ ವಿಶ್ವಕೋಶ'?-ಏಳು ಸಂಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡುವ 
ಬೃಹತ್ ಸಾಧನೆಯ ಮಹರ್ತ್ ಸಾಹೆಸ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಮೂರು-ನಾಲ್ಕು 
ಸಂಪುಟಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕೋಶದ ಸಂಪಾದಕ ಮಂಡಳಕ್ಕೆ ಡಾ. ದೇ. ಜನರೇ 

ಗೌಡರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದು ಶ್ರೀ ಕೆ. ಎಸ್. ನಿರಂಜನರು ಪ್ರಾಧಾನ ಸಂಪಾದಕರಿರುತ್ತಾರೆ. 

ಏಳು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದ ಈ ಯೋಜನೆಯು 1574ರ ಜೂನ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏಳನೆಯ 

ಸಂಪುಟವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. “ಬಾಲಸ್ರಪಂಚ'ಕ್ಳೂ ತುಸು 
ಮೇಲಿನ ಮಕ್ಕಳ ಬೋಥೆಗಾಗಿ ನಡೆದ ಪ್ರಯತ್ನವಿದು.. 

89,10 ನೇಯ ವರ್ಷಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರೇಖಗಳನ್ನು ಓದಿ ಹೇಳಿ ಅವರ 

ಅಂವಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಲಕ್ಷಿಸಿ ಅವನ್ನು ತಿದ್ದಿ ಆಮೇಲೆ ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ಆ ಲೇಖ 

ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ತೊಡಕಿನ ಆದರೆ ತುಂಬ ತಾಳ್ಮೆಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಕೊಂಡಿದ್ದ 

ಈ ಸಂಪಾದಕ ವರ್ಗದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯ, ಇದರಿಂದ ಈ ಮಹಾ ಪ್ರಕಾಶನ. 
ಕಾರ್ಯವ್ರ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಯೋಮಿತಿಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಸಾಗು: 

. ಕ್ರಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ ವಿದ್ದಷ್ಟೇ ಸ್ತುತ್ಯವಾಗಿದೆ. 

ಓದುಗರ ವಯೋಮಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿವೇಚನೆಯ ಪದ್ಧತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅನು 

ಸಾರವಾದ ಭಾಷೆಯ ಶೈಲಿ ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೈಚಾರಿಕ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲಿಕ್ಕೆ 

ಬೇಕಾದ ಪ್ರಾಜ್ಞತೆಯೂ ದಕ್ಷಕಿಯೂ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದ ಬಗೆಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯೂ 
ಅದೆಷ್ಟು ವಿದ್ವಾಂಸರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರಬಲ್ಲದು? 

... ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ನಿದ್ಯಾಪೀಠಗಳು ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧಿಕ 
ಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣಿಸಬಲ್ಲ ವಿಶಾಲ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ. ಅಭಿರುಚಿ ಮತ್ತು[ಜ್ಞಾ ನಸಂಪೆತ್ತಿನ ವಿದ್ವಾಂ. 

ಸರನ್ನು ತಯಾರಿಸುವದರಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈಗ ಆ ಕಾಲ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. 

ಇಂದು ಸರ್ವಜ್ಞತೆಯು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಾಗಿದೆ. ಬಹುಶ್ರುತತ್ವಕ್ಕೆ ಬೆರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. 

ಅಂಥವರು *ಅಡ್ಡೆ ಕಸಬಗಳು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೈ ಹಾಕುವವರು? ("1408 ೦8 ೩1] 

17೩665?) ಎಂದು ಮೂದಲಿಕೆಗೆ ಮುಳುವಾಗುತ್ತಾರೆ. 

ಇಂದು ಇದ್ದ ಬಿದ್ದ ಗೌರವನೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷಜ್ಞ ನಿಗೆ. ಜ್ಞಾನದ ಆದನ್ಟು ಸಣ್ಣ ಕ್ಷೇತ್ರ 

ದಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನೆ ತ್ತಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ದೀರ್ಫ್ಥ ಪರಿಶ್ರಮ 

ದಿಂದ ಆದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಪುಟದ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡುವ ವಿದ್ಯಾ ವ್ಯಾಸಂಗಿಗೆ ಇಂದು 

ಆದನ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮನ್ನಣೆ. 

ಈ ಬಗೆಯ ಸಂಶೋಧನೆ: ಹುಚ್ಚು ನಮ್ಮಸ್ನ್ವಾತಕೋತ್ತರೆ ಸದವೀಧರರದಾಗಿದೆ 
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ಈ ಹಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಡಿಗ್ರಿ. ಡಾಕ್ಟರೇಟು ಗಿಚ್ಚಿ ಸಿಯೋಗಳಿಸಿಯೋ ನಿದ್ಯಾಪೀಕೆದಲ್ಲಿ ಒಂದು 
ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವದು. ಹೀಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ವ್ಯಾಸಂಗಗಳೆ ಪ್ರೇರಣೆ 

ಪ್ರಯೋಜನವಾದಿಯಾದ್ದರಿಂದ ಕೇವಲ ಅರ್ಥಕೃತ್ತ? ಈ ವಿದ್ಯೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಪದವಿ 

ಪದಾಧಿಕಾರ ಪಡೆನೊಡನೆ ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಆವಿರ್ಭಾವ ಮುಗಿದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸೋಜಿಗ 

ವಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂದಿನದೇನೂ ಮೇಲಿನದೇನೂ ಪಡೆಯುವದು ಉಳಿದಿರುವದಿಲ್ಲ 

ಸಂಶೋಧನೆಗಿಂತೆ ಗ್ರಂಥ ಸಂಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭಕರವಾದ ವ್ಯವಸಾಯವಾಗಿ 

ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಗದ್ಯ ಸದ್ಯ ಸಂಗ್ರಹ, ಹಳೆಯ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆವೃತ್ತಿ, ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ... 

ಇತ್ಯಾದಿ ತಯೂರಿಸುವದರಲ್ಲಿಯೇ ನಮ್ಮ ಭೂತಪೂರ್ವ ಸಂಶೋಧಕ ವಿದ್ವಾಂಸನ 
ತೊಡಗುತ್ತಾನೆ. ಇಂಥವರು ಆಗೊಮ್ಮೆ ಈಗೊಮ್ಮೆ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಅಥವಾ ಸರಿಸಂ 

ವಾದಗಳಿಗಾಗಿ *ಸೆಮಿನಾರು'ಗಳಲ್ಲಿ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವೂ 

ಕೃತಕ ಪಾಂಡಿತ್ಯದವೇ, ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಬಗೆಯ 

ವಿದ್ವನ್ನಂಡಳಗಳು ಕೂಡುವದರ ಪ್ರ ಕಟವಾದ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಘನವಾಗಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳ 

ನಿಜವಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇನ್ನೂ ಸಘನವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. 

ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಗಳ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯೀನ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ಉತ್ತಮ 
ಗಿರಿನಿವಾಸಗಳಲ್ಲಿಯೋ ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯವಾದ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿಯೋ ಸಂಬಳವಂತಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ 

ಸೂಓಯನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಆಸ್ಬದವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದೇ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 
ಅನ್ಲಿಗೆ ಚಿತೈಸಿದ ಇತರ ವಿದ್ವಾಂಸರೊಂದಿಗೆ ಬೇರೆ ನಿದ್ಯಾನೀಠೆಗಳ ವಿದ್ಯಾ ಇಲಾಖೆಗಳ 
ವರಿಷ್ಠ ಗರಿಷ್ಕರೊಂದಿಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಳೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ, ಮೊದಲೇ ಇದ್ದರೆ 
ಅವನ್ನು ದೃಢಸಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಲದ ಸದುಪ 
ಯೋಗದಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಕರಾಗಿ ನೇಮಕರಾಗಬಹುದ್ದು,[ವೈಜ್ಞಾ ರಿಕ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ 
ಆಗಬಹುದು. ಮೌಖಿಕಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಡಬಹುದು. ಬೇರೆ ಬೇಕೆ ಬೋರ್ಡು 
ಗಳ [ಮೇಲೆ ಸದಸ್ಯರಾಗಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಏನೇನೋ ಆಗಬಹುದು, ಮಾಡ 
ಬಹುದು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು | 

ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಸಂಶೋಧನೆ ಅದರ ವರದಿ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ವಂತ ಪ್ರತಿಭೆ.ಪ್ರಯತ್ನ 
ದ್ಹಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಸಲ ಪ್ರಯತ್ನವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಉತ್ತರದ 
ವಿದ್ಯಾನೀಠಗಳಲ್ಲಿ £ಯೋಗ್ಯ ಬಿಕೆಗ್ಗೆ ಪ್ರ ಬಂಧಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಡುವ ವಿದ್ವಾಂಸರೇ 
ಇರುತ್ತಾರಂತೆ. ಅನೇಕ ಸಂಶೋಧಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 4ತಮ್ಮ' ನಿಚಾರ ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಲು 
ಬರುವದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥಲ್ಲಿ ಈ ಬಾಡಿಗೆಯ ಬರಹಗಾರರು ಜೀವಾಳದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. 
ಕೆಲವು ಸಲ ಸೆಮಿನಾ ರು ಸಿಂಪೊಜಿಯಂಗಳಲ್ಲಿ ಓದಿದ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಕಿರ್ಭಯ 
ವಾಗಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ನಿಯತಕಾಲಿಕಗಳಿಂದಲೋ ಪುಸ್ತ ಕಗಳಿಂದರೋ ಕದ್ದಂಥವಿರುತ್ತವೆ. 

ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲದರ ಚರ್ಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೇಡ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲ 
ಬಗೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಳೆದು ಹಬ್ಬಿದ ಕಳ್ಳಭದ್ಟೀ ಪ್ರಯೋಗದ್ದೇ ಇದೂ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ 
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ರಂಗವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧಿಕ ದಾರಿದ್ರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಶೀಲದ ದಾರಿದ್ರ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ 
ಅಡಕವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯ ವಿನ್ಯಾಸವೇ ಬೇಕೊಂದು ವಿಧ. 

ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ತಾತ್ಸರ್ಯವೆದರೆೆ ಒಂದೆಡೆಗೆ ವ್ಬೆ ಚಾರಿಕ- ವಾಜ್ಮಯದ ಕೊರತೆಗೆ 
ಬೇಡಿಕೆಯ ಅಭಾವ ಹೇಗೆ. ಕಾರಣವೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಸಿ ದೆಡೆಗೆ ಪೂಕ್ಕಿಕೆಯ ಅಸ 
ರ್ಯಾಪ್ತತೆಯೂ ಕಾರಣ. ಅಲ್ಲದೆ ವ್ಯಾ ಬಒವಸಾಯಿಕ ಪ್ರ ಗು] ರಾಜಕೀಯ ದುರಾ 
ಕೋಚ್ ಮತೀಯ ಕಣ್ಣಸ ಟ್ಟ ಸತೋಗನಾತ್ಮ ಕ ವ್ಯಾಸಂಗಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ನಿರಂತರ 
ಪರಿಶ್ರಮದ, ಅದರೊಂದಿಗೆ ಧನ_ ಸಲಕರಣಿ ಪರಿಕರಣಗಳ ಅಭಾವ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಂದ 
ಮುಕ್ತ ವಾದ ಜೀವಂತ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಸೆ. ಮತ್ತು ನ್ಟೆಜ ನಿಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ನಮ್ಮ ಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು 
ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವದಿಲ್ಲ. ಅವು ಜಗು) ಸ 
ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕೃ ಕಃ ಹಿ ಹುಲುಸಾಗಿ. ಬೆಳೆಯಲಾರದು. 

“ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸ್ಥಿತಿ ಗತಿಗಳ ಬಗೆಗೆ ಡಾ. ಶಿವರಾಮಕಾರಂತರು 
ಬರೆದ ಕಿರಿ ಹೊತ್ತಿ ಟೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೂರೆ ಮೂಲೆಗಳನ್ನೂ ಪ್ರಖರವಾಗಿ ನಿಖರವಾಗಿ 
ಬೆಳಕು ಚೆ್ಸಿ ತಿಕೆದು ತೋರಿಸುವ ಶೋಧ-ಜ್ಯೋತಿ (ಸರ್ಚಲ್ಭಾಟ ಟ) ಆಗಿದೆ. ಅವರು ಆಡಿದ 

ಮಾತುಗಳನ್ನೂ ಮಾಡಿದ ನಿಷ್ಟರ್ಣೆಗಳನ್ನೂ ಮಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಿಸುವದು ಯುಕ್ತವೂ 

ಅಲ್ಲ, ಅವಶ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. 
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ಹೊಸ ಕಾವ್ಯು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಜನಕರಾಗಿಯೂ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದ ಹೊರಗೆ 
ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ಫಿಕ್ಷಣಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀ 

ಲಿಸಿ ತನ್ನ ನಿಷ್ಟೃಷ್ಟವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಭಿಡೆಯಿಂದ ಸುಸ್ಪಷ್ಟ ವಾಗಿಯೂ 

ಸುಶ್ಲಿಷ್ಟವಾಗಿಯೂ ಅನೇಕ ಲೇಖನ ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತ ಬಂದ ದಕ್ಷ ಧಮ ಎಂ. 

ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗರು. ಇಂದಿನ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ̀ಅಡಿಗರಷ್ಟು ಪ್ರಖರ ವೈಚಾರಿಕ 

ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಚಿಂತನ ಶೀಲ ಲೇಖಕರು ತೀರ ವಿರಳ. ಈ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಪ್ರತಿಭೆಗಳು 
ಹಿಂದಿನ (ನವೋದಯದ) ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಜೇಂದ್ರೆ, ಕುವೆಂಪು, ಗೋಕಾಕರಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರೀರಂಗ, 

ಶ್ರೀಧರ ಪ್ರಭ್ಛೆತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಶ್ರೀಧರರು ಕೆಲವು ಕಾಲ ಪತ್ರಿಕಾ ವ್ಯವಸಾ 

'ಯದಲ್ಲಿಯೇ ತೊಡಗಿದ್ದರು. ಶ್ರೀರಂಗರೂ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಖಮಾರೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವ 

ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಾಲ ಸಿಲುಕಿದ್ದರು. ಅವರ ಲೇಖಮಾಕೆಗಳು ನಿಜವಾದ ವೈಚಾರಿಕ 

ಹೆರಟಿಗಳು. . ಆಮೇಲೆ ` ಅವರು. ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ. ವಿಷಯವಾಗಿಯೂ 
ಹೆಲವಾರು ಲೇಖಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರುವರು. ಕುಮೆಪು ಅವರಿಗೂ ಕಾವ್ಯೇತರ ವೈಚಾರಿಕ 

ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಂಬ ಬರೆಯಲು ಭಾಷಣ ಪ್ರಬಂಧಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯೇತರ ವಿಚಾರ 

ಗಳನ] ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಲು ಮೈಸೂರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ನದ ಉಸಕುಲಸತಿ ಪೀಠದಲ್ಲಿ 

ದ್ಡಾಗ 'ಿವಕ್ಯವಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿತು. ಬೇಂದ್ರೆಯನರ ಪ್ರತಿಭೆಯೂ ಸವ್ಯಸಾಚಿ 
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ಅವರ ತತ್ವಾನ್ರೇಷಕ ದೃಸ್ಟಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಪಾರದರ್ಶಕ. ಆದರೂ ಪರಿಮಾಣದಲ್ಲಿ 

ಅವರಿಂದ ಇತರ ವೈಚಾರಿಕ ಲೇಖನ, ಅಧಿಕಾರ, ಅವಕಾಶ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದರೂ 

ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊರಬಂದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಡಾ. ಜಾನಸನ್ರುತೆ; ಮಾತಿನ ತಡಸಲಿನ ಅಬ್ಬರ, 

ಬಾಣ, ರಾಜಠೀವ್ಕಿ, ರಾಣಿಯ ಬೆಡಗು..ಎಲ್ಲ ಪರಿಗಳಲ್ಲಿ ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ವಿಚಾರ 

ವೈಭವವು ಅವರ ಹರಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕಿ ಸೊಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಕಾಲು ಪಾಲು 

: ಕೂಡ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಬಾಸ್ಟೆಲ ಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೇನು? ಅಂಥ 
ಬಾಸ್ಟೆಲ ಸಿಕ್ಕರೂ ಆತ ಈ ಗಾರುಡಿಯ ಮಾತಿನ ಗಾಡಿ_-ಮೋಡಿಗೆ ಮರುಳಾಗಿ. ಮಂತ್ರ 

ಮುಗ್ಧನಾಗಿ ಕಣ್ಣೆ ಲ್ಲ ಕಿನಿಯಾಗಿ ಕೂತು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳವದನ್ನೇ ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತಿ ದ್ವನೊ। 

` ಏನೋ! 
ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಗಣಸತರಾಯರೂ. ವಿಶೇಷತಃ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು 

ಬಹುಕಾಲ ನಿರ್ವಹಿಸ ಸುತ್ತಿರುವದರ ಮೂಲಕ. ಅನೇಕ ಸಾರ್ವಜಥಿಕ ವಿಷಯಗಳ. ಕುರಿತು 

ತಮ್ಮದೆ ನಿಶ್ಚಿತ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲು ಬಲ್ಲರು. 
' ಆದರೆ ಇಂಥ ಅನೇಕರಿಗೆ ಇಹಕ್ಕಿಂತಸ ಪರದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಗುರುವಾದ 

ಜನ್ಮಾ-ತರ ಶ್ರ ಶ್ರದ್ಧೆ » ಮರಣೋತ್ತರ ಜೀವನ, ದಿವ್ಯಪ್ರೇರಣೆ, ಸಾಕ್ಷಾ ನತ್ಯಾರ, ಸಮಾಧಿ 

ಮುಂತಾದ ಸ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೂಲ್ಯಗಳ ಮೋಹವು ಈ ಅನೇಕ ಮೇಧಾವಿಗಳ ತ 

ಕಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಚಯ ಹೆರಸುದ ಧ್ಯೇಯವಾದವು ಇಂದು ಧನ್ಯವಾದದಲ್ಲಿ ಕೊನೆ 

ಗೊ:ಡಿದ್ದು ಅವರ ಲೌಕಿಕ3 ಬರೆ ಮೇಲ್ಬಾತಳಿಯ ತೋರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಇಂಥ ಪ್ರಾಜ್ಞರ 
ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಸವೂ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಹೊಸ ಸುಜ ಆಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ. 

ಇಂಥವರ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪನೆಯೇ ಶರೀರ. ಉತೆ ಕ್ರೀಕ್ಷೆಯೇ ವಾಹನ. ಊಹೆಯದೇ 

ವೈಹಾಳಿ. ಆದರೆ ಈ ಸವಾರಿ ಸುಗಮವಾಗುವದಲ್ಲ ನೆಯ ಕುದುರೆಯ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಸರಿ 
. ಯಾದ ಜೀನೇ ಸಿಗುವದಿಲ್ಲ-ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಏರಿ ಕೂಡ್ತೆ ್ರಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಮೂಲ್ಯಗಳ. ಮೂಲಾ 
ಧಾರವನ್ನು ಪ್ಪ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಪ್ರ ಶ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ತನ್ನ. ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಆ 
ಮೂಲಾಧಾರವನ್ನು ತನ್ನ ಶಕ್ತಾ 3ನಸಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೈತಂದು ಕೊಡುತ್ತದೆ. 

[ಭ್ಛೈರಪ್ಪನವರ ನಿತೀಷವೆದರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೊಡುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳು 
ಅವರು ಬರೆ ವಿಮರ್ಶಕರಲ್ಲ. ಮೀಮಾಂಸಕಾರರು. ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಮೂಲ 

ನಿಯಮವನ್ನು ಮೂಲ್ಯವನ್ನೂ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ 
ಮೀಮಾಂಸಕಾರರು. ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗೀತ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಲೆಯ: ಎಲ್ಲ "ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿಯೂ 
ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವ ಅತ್ಯಂತ ಮೂಲಭೂತ ನಿಯಮವನ್ನು ಅದರ ಅತ್ಯಂತ ಸ ಸಾಮಾನ್ಯದ 
ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರೂಸನಿಸುವ ಸೌಂದರ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆಯನ್ನು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 
ಹ ಯಾವ ಒಂದು ಮುಖವನ್ನು ಇಡಿಯಾಗಿ "ಕೋಡಿ ಇತರ ಮುಖಗಳೊಷನೆ 

ಅದಕ್ಕಿರುವ ಸುಬಂಧವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಪ ರ್ರಯತ್ನವು ತತ್ತ ಶಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗು 
ತ್ತದೆ, ಹಾಗೆ. ಈ ಸತ್ಯ ಸೌದರ್ಯಗಳ "ಸಹ ಸಂಬಂಧ ಮೀಮಾಂಸೆಯೂ 
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ತತ್ವಶಾ ಸ್ರೃದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾ ನಿಸಿಕೊಳ್ಳು ತ್ತ್ತ ದಿ. 

ಈಸ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಭ್ಲೈರನ್ಪನವರೆ ನಿಲುಮೆ ತುಂಬ ಭಚಾರವಾದಿ, ತ್ನ ನ್ಸೆಚಾರಿ 
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